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 ءادهإلا

 لك ينه امعل نيذللا (نيميركلا يدلاو) ىلإ اذه يبلع يدعأ

 ههبحب ييڼولمش نيذنلا( (ةراس)و (لاون)و (هللادبع) :يدالوأو

 .ههتد وهو

 هرعظ مفلح طباف «يحولل جبت .ةنملل حم لَك ىلإ هيدهأ امض

 ا تبايبصعلا عونا لَ
 هلا لأسأ يذلا اع نيدلا رون) :ليلجلا خيفلا كلب خاو

 .هل كرابي نأ يلاعت









 ۷ ققحملا ةمدقم

 قيقحتلا ةمدقم

 «هل لضم الف هللا هدهی نم «هنیعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو

 .هلوسرو هدبع دمحم نأو «هل

 مشأو الإ نوت ًالَو هتاقث قَح هللا اوفا اوما نيل اهي ايل
 . ل 4

 ٍةَدِحاَو سقت ْنِم مُكَقَلخ يلا مكبر اوقلا سائلا اهيأ ايل

 يذلا هللا اواو ٌءاَسَِو اريك الاجر اَمُهْنم ثَبَو اهَجْوز اًهْنِم َقَلَحَو
 .(ايقر مُكْيَلَع ناك هللا نإ ماَحْرألاَو هب نولس

 حلْصُي « اديس ًالْوَق اوُلوُفَو هللا اولا اوما نيل اهي ای
 زا ذقف ةَلوسَرَو هللا حِطُي نَمَو مُكبود مُكَل زفغيَو مكلاَمعأ مُكل
 .«اًميظع ارو

 :دعب امأ

 ابتك مه لزنآ نأ نيعجأ سانلا ىلع ىلاعت هللا معن نم نإف
 يبر تاولص «هقلخ نم ةوفص السر مهيلإ لسرأو ‹مهيدهيل

 )٠١١۲( ةيآ نارمع لآ ةروس )١(

 )١( ةيآ ءاسنلا ةروس )۲(

 )۷١ - ۷١(. ةيآ بازحألا ةروس (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 امو نايب تأ سانلل هونّیبو هب اولسرأ ام اوغلبف «مهيلع همالسو

 نود هلسر رمأو هرمأ عابتاو «هدحو هللا ةدابعب ٌرمألا سانلل هونيب
 فوخلا نم ةيلاخلا ةديعسلا ةايحلاب هرمأ عبتا نمل نمضو «هقلخ رئاس

 الف ياَدُه عي نَمَف ئدُه يئم منيا امف :یلاعت هللا لاق «نزحلاو
 .'(نوئرحي ل رو مُه الو مهيَلَع فوح

 اهيلع ىلاعت هللا لازنإ ةيمالسإلا ةمألا هذه ناصح نمو
 هيلع هللا ىلص ادم ينلا هلاسرأو «هظفحب لقكتو «باتكلا اذه
 ةنامألا ئدأو ةلاسرلا غلبو ءداهجلا قح هنيد يف دهاج يذلا «ملسو

 .كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ىلع هتمأ كرتو

 كلذ نع دعتبي ناک نم رصع لك يف سانلا نم نکلو
 دصق «ليحو هبش كلذ يف هلو «یجدلا بهایغ يف طبختيو «ىیدها
 نوذختي فنص مهنمو «ىدهلا كلذ نعو هللا ليبس نع دصلا اهب
 اوبا ُمُهَل ليق اذإو» :لجو زع هللا لاق امك «أراتس ءابآلا ديلقت نم

 . ۶اب ِهيَلَع ايل ام عبس لب اولا هللا لَنا ام
 ‹«مهلئابقو مهرئاشع :مهؤابآ ةراتف .ةدلقملا ءابآ تددعت دقو

 :اهريغو «ةيهقفلا مهبهاذم :یرخأو «مهفارعأو مهتاعمتجم :ةراتو

 )١( مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )۳۸(.

 )۲( مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )۱۷١(.



 ۹ ققحملا ةمدقم

 . ...اذکهو مهؤاملعو مهخياشم

 ىلإ سانلا دري نم رصع لك يف نوكي نأ هللا ةحر نم نكلو

 هيلع هللا ىلص ينلا ةوعد نع نوفني -مهتحلصم هيف يذلا- مهنيد

 .نيلطبملا لاحتناو «نيلهاجلا ليوأت ملسو

 هوبراحو ديلقتلا اذه اودر نيذلا ةمئألا ءالؤه نمو

 هللا دبع وبأ مامإلا ءةنسلاو باتكلا ىلإ سانلا هيجوت يف اودهاجو

 - ةيزوجلا ميق نباب فورعملا «يعرزلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم
 .-یلاعت هللا هحر

 تافنصملاو ةعفانلا بتكلا نم ديدعلا مامإلا اذه ناك ثيح

 بيذهت وهو ءانيديأ نيب يذلا اذه هباتك بتكلا كلت نمو «ةعماجلا
 .يرذنملا ظفاحلل 'دواد يبآ ننس" رصتخل

 :دصاقملا ميظع دئاوفلا ريزغ باتكلا اذه

 كلذكو «لاجرلا ىلع همالك هيف ىرن ثيدحلا ملع يفف

 .للعلاب لصتي امو «هيلع مكحلاو جيرختلا

 اذ ًاغاش ًادوطو ًاخسار ًاهيقف ىرتس -ئراقلا اهيأ- كنآ امك

 ةيعرشلا ةلدألاب اهريرقت ىلع صرح «ةقيقد ءارآو تارايتخا
 .ةيعرملا دعاوقلاو

 فالتخا ملعك «ةيلمعلا عورفلا نم ةعوسوم ىرتس امك
 ًاحجرم ءاهنم لك ةلدأ ركذو «هلئاقل لوق لك ةبسنب ةيانعلا عم ةمئألا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰

 .رظنلا طباوض هيضتقت ام قفو امهنيب
 «ميركلا نآرقلا مولعو ةيبرعلا ةغللا مولع يف لاحلا كلذكو

 .ةيعرشلا مولعلا نم اهريغو
 ةيوبنلا ةنسلا مدخت يتلا بتكلا نم ّدعُي يذلا باتكلا اذهو

 ًاقيثوت هيف دجتف «باتكلا اذه ةميظعلا ةيمهألا يتأت انه نمو
 ةيوبنلا ثيداحألل حرش هيف كلذكو ءًافعضو ةحص ثيداحألل

 ضعب نيب ًاقيفوت هيف نأ ةيوبنلا ةنسلل باتكلا اذه ةمدخ نمو
 .اهنع ضراعتلل ًاعفدو ثيداحألا

 مهيلع هدرو «ةدلقملل هتاناعم ضعب ىرتس باتكلا اذه يفو

 .ةنسلاو باتكلا نم ةرين ةلدأب

 يف وهف ديلقتلل مامإلا اذه ةبراح نم ًاريثك ًائيش هيف نأ امك
 :لوقي باتكلا ةمدقم

 وه اهلعج يتلا قيرطلا ريغ نم هللا ىلإ لصوي فيكو'
 اهب هلوسر ثعبو «هيلع اهيف كلس نمل ةّلادو «هيلإ ةلصوم هناحبس
 !!؟ ًايداه اهيلإو ءًايعاد اهمالعأ ىلع هماقآو ءًايدانم

 هاده قیرط نع وهو «دودسم اهريغ يف كلاسلا نع بابلاف

 هلا نم دادزا ًاداهتجاو ًاحذک دادزا املک لب «دودصم هتداعسو

 نع ضرعأو «ميقتسملا طارصلا نع فص هنأب كلذ «اداعبإو ًادرط
 ليقلا ةرثكب هسفنل يضرو «لاجرلا ءارآ عم فقوو «ميوقلا جهنملا



 1۱ ققحملا ةمدقم

 هلاثمأ ىلع ًالايع نوكي نأ عنقو ءديلقتلا ضرأ ىلإ دلخأو ءلاقلاو

 هتاجرد يف قتري ملو ءاهجهانم ملعلا لبس نم كلسي مل ءديبعلا نم
 بلقتی هبلق تاب الو «هقراوب راونآ هدلخ ين تقلات الو «اهجراعم

 «هنابل ةمصعلاب رهطت م يدث نم عضترا هنکلو «هقئادحو هضایر نیب

 جورفلا هنم جضت هناسلو دراولا بلق هردك امل اط ًانجأ ًابرشم دروو

 هنم جعتو «مارحلا مّرحو «لالحلا للح نم ىلإ «لاومألاو ءامدلاو

 ةداعس يف ناك نم ىلع قحف «ماكحألاو عئارشلا لّزنم ىلإ قوقحلا
 لع نآ نع هسفنب بغري نآ «ًايعاو ًايح هبلق ناکو «ًايعاس هسفن
 نم نظ امف ... ءًاعفن الو ًارض هل كلي ال نم ةرصن يف هيعسو هك

 رطاوخ لعجو «هرهظ ءارو هتنس ذبنو «همامإ لوسرلا ريغ ذختا

 ةعاضب يأ ضرعلا موي ملعيسف «همامأو هينيع نيب اهءارآو لاجرلا
 ها ."عاتملا ىثرحخ وأ رهاوجلا نم رضحأ اذام نزولا دنعو «عاضأ

 يف ةفلتخملا صوصنلا نم ديدعلا باتكلا ايانث يف دروأ دقو

 لصي ىتح «روتف الو فلؤملا نم للم نود «بصعتلاو ديلقتلا در
 نمو «مينز يعد بسنلا اذه يف مهريغ " :لوقيف باتكلا ةمتاخ ىلإ

 ةورعلا ريغب لطابلا نم كسمتسا دق «ميدع ببسلا اذهب قلعتلا

 هب دعصي هنأ نظ ثيح نم «ىندألا ضيضحلا ىلإ هب طبهو «ىقثولا
 :نيديلا رفص لصوو «داز ريغ يف هتاقوأو هسافنأ قفنأ دق «یقریو
 «بهاذملاو ءارآلا باوبأ يف هرمع فاط «داعملا ىلإ ةعاضبلا ىجزم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲

 «لعلا يف همدق تبثي ل «بلاطملا سخأو «بتارملا ىندأب اهنم زافف
 تذفن ثيح ىلإ هتريصب تذفن الو «نيخسارلا مادقآ تتبث ثيح

 هلوق فالخ ىلع وه نمم هربغب ًانظ نسحأ الو «نيرصبتسملا رئاصب

 ءنيدلقملا نم هتفئاطبو هسفنب نظلا نسحأ لب «نيدهتجما ةمئألا نم
 لاوقأل ةيبصعلاو ةيمحلاو «نامرحلاو نالذخلا كلذ نيب نم دلوتف

 ريغ ملعو «عئاض يعس نم هل ايف «ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام ءارآو

 يف ام لصحو «روبقلا يف ام رثعب اذإ هتقيقح هل ودبتس «عفان
 هإ."رامح مأ هتحت سرفأ فرعو ءرابغلا ىلجناو «رودصلا

 ينأ الإ ءةلصفم باتكلا اذه ةيمهأ ىلع مالكلا يتايسو
 يف لوقي ثيح هفلؤم مالك نم هتیمهآ ىلع لدي ام ىلإ انه ريشا
 تدزو «لصألا هب -يرذنملا يأ- وه بده ام وحن هتبذهف ":ةمدقملا

 ىلإ ضرعتلاو ءاهلمكي مل وأ اهنع تكس للع ىلع مالكلا نم هيلع
 حتفي مل ةلكشم نوتم ىلع مالكلاو ءاهححصي مل ثيداحأ حيحصت

 ىلع مالكلا طسبو ءاهيلإ رشي مل بابلا يف ةحلاص ةدايزو ءاهلفقم
 يهف «هاوس باتك يف اهدجي ال دهتجلا رظانلا لعل ةليلج عضاوم

 ها ."ذجاونلاب اهيلع ضعيو ءرصانخلا اهيلع ىن ناب ةريدج



 ۱۳ ققحملا ةمدقم

 :باتكلا اذه قيقحت يعاود

 :اهنم «باتكلا اذه قيقحت ىلإ وعدت رومأ ةدع كانه

 ىلص يلا ةنس مدخي هنأ باتكلا اذه قيقحت يعاود مهآ نم ١-

 هيف نأ نظُب دق ام ًاعفدو ًایحضوتو ًاحرش ملسو هيلع هللا

 .ةنسلاو باتكلا ىلإ سانلل ًادرو ديلقتلل ًاضحدو «ضراعت
 يف تادايزلاو تافيرحتلاو تافيحصتلاو ءاطخألا ةرثك -۲

 .كلذ نم ءيش نايب يتأيو .ةقباسلا ةعبطلا

 .راثآلاو ثيداحألل جيرخت ىلإ باتكلا ةجاح -۳

 «ةبيرخلا هتاملك يناعم ضعبل حيضوت ىلإ باتكلا ةجاح ٤-

 .مالعألا ضعبل ةمجرتو
 ٠٥- ردبلا دابعلا دح نب نسحملا دبع ةمالعلا انخيش نع يغلب ام -

 .باتكلا اذه قيقحت ىلع هحصنو هتح نم -هّللا هظفح

 رصتخ عم ننسلا بيذهت نم ةقباسلا ةعبطلا جارخإ نأ -
 ىلإ ةجاحب باتكلا ناك اذل ءةقفوم ريغ تناك يرذنملا

 .ديدج جارخإ

 يف- ةقباسلا ةعبطلا جارخإ يف قيفوتلا مدعل ببس مهأو

 ديرجت نع ةرابع يه باتكلا اذه ةيطخلا ةخسنلا نأ وه -يرظن
 جارخإل ةلواغ ياف اذل «"”يرذنملا رصتخ ىلع ميقلا نبا دئاوزل

 .ىلاعت هللا نوعب باتكلا ةسارد يف كلذ نايب يتأيو (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 دحاولا باتكلاك انوكيل يرذنملا رصتخ عم ًاعوبطم باتكلا

 بترتي ةئطاخ ةلوام يه -ماجسنالاو جزامتلا ةئيه ىلع-

 فصو ينو ."انيديأ نيب دوجوملا طوطخملا لصأ يف رييغت اهيلع

 .يتأي فوسو ءاذمه حاضيإ ديزم ميقلا نبأ ننس بيذهت

 ةبغرل زيجنت وه باتكلل ححصملا ديدجلا جارخإلا نأ -۷
 -هللا هحر يقفلا دماح دمحم خيشلا- ةقباسلا ةعبطلا ققح

 قفون «هللا ءاش نإ ةيناثلا ةعبطلا يف انلعلو" :لاق ثيح

 لوأ وه عضولا اذه نأل ؛اذه نم دوجآ بيترتو عضول

 .""باوصلل قفوملا هللاو .باتكلل جارخإ
 ةمجرت تلمش ةيفيرعت ٍةمدقمب اذه يلمعل تمدق دقو اذه

 مث «يريغ نم اهتدفتسا باتكلل ةساردو ءدرجُمللو فلؤملل ةزجوم

 طوطخملا فصو كلذ ولتي مث ءةقباسلا ةعبطلا ءاطخأ نايب يف تعسوت

 .هيف يلمعو

 راركتلا نع ينغتسي نأ دب ال ةروكذملا ةياخلا قيقحت ىلع مئاقلا نآ :كلذ هجوو (1)

 دحاو باتكك -ننسلا بيذهتو يرذنملا رصتخ- نيباتكلا عبط نم لصاحلا

 ةدايز يلإ رمألا جاتحي دقو ءللملا نم ئراقلا عنمي قفو ىلع لادبتسا وأ فذخب

 -يرذنملا رصتخمب قلعتي ام فذح دعب- ميقلا نبا باتك يف تارابع وأ تاملك

 «باتكلل ىلوألا ةعبطلا يف لصح ام اذهو .قسن ىلع نوكيلو مالكلا فلاتيل

 .ملعأ هللاو

 ٠١١. /۸ ننسلا بيذهتو ننسلا ملاعمو دواد يبأ ننس رصتخ (1)



 °1 ققحملا ةمدقم

 نم لک ًاضیأ هب عفنی ناو هب ینعفنی نآ یلاعت هللا لاسأو اذه

 يلع راشاف ًاوهس وأ اطخ یآر ًاءرما هللا محرو «هعلاط وأ هيف أرق

 ءللزلاو إطخلا نم الخ دق اذه يلمع نأ يعدأ الو «ينحصانو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ابحرم يزاغ نب لیعامس :هبتکو
 ةيوبنلا ةنيدملا يف

 ١ھ

 :ةلسارملا ناونع

mojamarh@hotmail.com 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٩

 ريدقتو رڪش

 يقيتعلا ناندع نب روصنم خألا ةليضف ىلإ ركشلاب هجوتأ
 ‹«تمكح فراع ةبتكم نم باتكلل ةيطخ ةروصب يندمأ ثيح

 .سيفنلا طوطخملا اذه قيقحت يف لمعلا ىلع ًارارم يثح يف بادو

 نب مساج دمحم اب يبرد قيفرو يليمزو يخأ ركشأ امك
 .ءاضيبلا هیدایأو ةيلحلا هيعاسم ىلع «يجفلا دمحم

 يهيديأب تجرخت نيذلا خياشملا ءاملعلا ةليضف ركشأ امك

 ةردلا هله جارخإو ةسارد نم يننکمأ ام مهيديأ ىلع تیقلتو

 .ةنيمكلا

 ام اهربغ وأ ةدئاف وأ ةمولعمب يندمآ نمم مهريغو ءالؤهلف

 مهلضف ىلع سانلا ركش نأ كلذ «نافرعلاو ركشلا ليزج ينم مكل

 .یلاعت هللا رکشی ال سانلا رکشی ال نمو «یلاعت هللا رکش یل قیرط



 1۷ ققحملا ةمدقم

 :قيقحتلا ةطخ

 ةمدقم ىلإ باتكلا اذه قيقحت يف يلمع تمسق دقو اذه

 :نیمسقو

 ةطخو «ريدقتو ركشو «ةيحاتتفالا ىلع لمتشتو :ةمدقملا

 .قيقحتلا

 :ثحابم ىلإ هتمسق دقو «ةساردلا مسق :لوألا مسقلا

 .ميقلا نبا مامإلا ةمجرت يف :لوألا ثحبملا

 نب دمحم وهو «باتكلا اذه دّرَجُم ةمجرت يف :يناثلا ثحبملا

 .هب ماق يذلا لمعلا ةيمهأ عم «يدوعسلا دمحأ

 .باتكلا ةسارد :ثلاثلا ثحببلا

 قيقحت يف يجهنمو «ةيطخلا ةخسنلا فصو :عبارلا ثحبملا

 .باتكلا

 .ققحلا صنلا هيفو :يناثلا مسقلا

 .ةمزاللا ةيملعلا سراهفلا مث





 لوألا مسقلا

 ةساردلا مسق

 :ةيلاتلا ثحابملا هيفو

 .ميقلا نبا مامإلا ةجرت يف :لوألا ثحبملا

 نب دمحم وهو «باتكلا اذه دّرَجُم ةمجرت يف :يناثلا ثحبملا

 .هب ماق يذلا لمعلا ةيمهأ عم «يدوعسلا دمحأ
 .باتكلا ةسارد :ثلاثلا ثحبملا

 قيقحت يف يجهنمو «ةيطخلا ةخسنلا فصو :عبارلا ثحبملا

 .باتكلا





 :لوألا ثحبملا

 ميقلا نبا ماموال ةزجوم ةمجرت ي
 یلاعت هللا ههر





 ۳ ققحملا ةمدقم

 :ميقلا نبا مامإلا

 :هدلومو هبسن ١-

 مث يعرزلا بويآ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 .ةيزوجلا ميق نباب رهشلا يقشمدلا

 :ةيزوجلا ميق نباب هترهش -
 ةيزوجلا ةسردملا ىلع ًامّيق ميقلا نبا مامإلا دلاو ناك

 دبع جرفلا يب أ مامإلا نب فسوي نيدلا يح اهانب يتلا قشم

 رهتشا مث .(ةيزوجلا ميق)ب فرع كلذلف «قشم يف لعحلا نعرا

 .(ةيزوجلا مّيَق نبا) ب دمحم هنبا

 وه اغنإ اذهو «(ميقلا نبا) نولوقي مهتماعف نورخأتملا امأ

 .راصتخالاو زوجتلا ليبس ىلع

 وبأ هللا دبع نب ركب روتكدلا ةليضف باتك نم ةزجوملا ةمجرتلا هذه تدفتسا )١(

 :باتکو AD ماع ىلوألا ةعبطلا "هراثآو هتايح ةيزوجلا میق نبا" :دیز

 روتكدلل 'فوصتلاو دئاقعلاو هقفلا يف هؤارآو هجهنمو هرصع ةيزوجلا ميق نبا"

 .ه۸۷١٠ ةيناثلا ةعبطلا «نيدلا فرش ميظعلا دبع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٤

 :ملعلل هبلطو هتاشن -۳

 يف غلابلا رثألا هللا هحر ميقلا نبا اهيف شاع يتلا ةئيبلل ناك

 نبا هيف شاع يذلا رصعلاف «هغوبنو هزوربو «ملعلا بلطل ههجوت
 ايمالسإ اثارت اهراثآ نم ناك «ةيملع ةضهن دهش دق ناك ميقلا

 نم لهني ميقلا نبا ًأشنف ءالجأ ءاملعو مولعلا فلتخ يف ًامخض
 .ءاملعلا كئلوأ نم ملعتيو «ثارتلا كلذ

 هدلاوف «ملع ةئيب تناك «هيف شاع يذلا هلزنم ةئيب نأ امك

 هل نأ كش الف «هنأش اذه ناک نمف ءًأکسان ًادباع ًالاص ًاخیش ناک
 أدب ميقلا نبا مامإلا نأ دجن اذل «ملعلا بلطل ههيجوت يف زرابلا رثألا

 ةسداسلا ةنسلا يف كلذو ءًاركبم خويشلا ىلع ةءارقلاو ملعلا بلطب

 سابعلا يبأ رباعلا باهشلا ىلع أرق ثيح «هرمع نم ةعباسلا وأ
 .ه۹۷ ةنس ىفوتملا يسلبانلا نمحرلا دبع نب دمحأ

 :هخياشم مهأ ٤-

 بلط ىلإ هجوتلا نم انفصو امك مامإلا اذه ةأشن تناك امل
 ملعتو مهيلع ذملتت رثك خياشم ميقلا نبال ناكف «هليصحتو ملعلا
 :خويشلا كئلوأ مهأ نمو «مهنم

 .ةيزوجلا ميق «بويأ نبا ركب وبأ هدلاو ١-
 .ينارحلا ميلحلا دبع نب دمحأ ةيميت نبا مالسإلا خيش “1



۹ 

-۱١ 

-۲ 

 9 ققحملا ةمدقم

 .يلبنحلا يسلبانلا نمحرلا دبع نب دحأ سابعلا وبأ
 خيش ينارحلا ءارفلا دمح نب ليعامسإ نيدلا دج
 .قشمدب ةلبانحلا
 سيقلا فسوي نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا ردص

 .يعفاشلا يقشمدلا

 يقشمدلا يسلبانلا ةمعن نب بويأ نيدلا نيز
 .لاحكلا
 نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس نيدلا يقت لضفلا وبأ
 .اهتاضق ريبكو ماشلا دنسم «يلبنحلا يسدقملا ةمادق
 نب ميلحلا دبع نب هللا دبع نيدلا فرش دمحم وبأ
 .ةيميت نبا مالسإلا خيش وخأ ةيميت
 يف معطملا نمحرلا دبع نب ىسيع نيدلا فرش

 .تقولا دنسم راقعلا يف راسمسلا مث راجشألا
 ينانكلا ةعاج نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردب يضاقلا
 .فيناصتلا بحاص روهشملا مامإلا «يعفاشلا

 حتفلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ
 .يلبنحلا يكبلعبلا

 دحاولا دبع نب يلع نب دمحم نيدلا لامك يلاعملا وبأ

 .يعفاشلا يراصنألا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٣

 نب دمحم نب حلفم نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبآ -۴۳
 .يلبنحلا يسدقملا جرفم
 نمحرلا دبع نيدلا يكز نب فسوي نيدلا لاج ٤-

 .يزملا يقشمدلا «يلكلا مث يعاضقلا

 :هذیمالت مهآ ٥-

 .ميهاربإ نيدلا ناهرب هنا ١-
 .هللا دبع نیدلا فرش هنبا -

 يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبا -۳
 .روهشملا ظفاحلا مامإلا يعفاشلا

 دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا نيز جرفلا وبا -“
 تافلؤملا بحاص «يلبنحلا بجر نباب بقلملا نمحرلا
 .ةعفانلا

 .يكبسلا يناكلا دبع نب يلع نيدلا يقت نسحلا وبا ٥-
 مامإلا يهذلا زاياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ٦-

 .ةرثكلا فيناصتلا بحاص ظفاحلا
 دبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبا -۷

 .يلبنحلا يحلاصلا مث يسدقملا ةمادق نب يداها
 يح نب رداقلا دبع نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبا -۸



 ۲۷ ققحملا ةمدقم

 .يلبنحلا يسلبانلا نامثع نيدلا

 .يعفاشلا يزغلا رضخلا نب دمحم نب دمحم نب دمع -۹

 .يدابآزوريفلا بوقعي نب دمع رهاظلا وبا ١-
 .يناسملتلا يرقملا يشرقلا دمحأ نب دمحم نب دمحم ١١-

 :ەتافلۇم -

 انيلإ لصي م اهرثكأو «تافلؤلا نم ريثك ميقلا نبا مامإلل
 -۱۱۲ص) هباتک يف دیز وبأ هللا دبع نب رکب خیشلا لوقی

1۳{ 

 :هتافلومل يلاجإلا يددعلا نايبلا'

 ليبس ىلع هتافلؤم ءامسأ نع نايبلاب ذخألا لبق هنإو

 فللاو لاجإلا ليبس ىلع ركذلا نسحب رشنلاو ليصفتلا

 ىلع مهرکذ ًابترم هیجرتم نم هتافلوم رکذ نم نایبب
 ."..ينمزلا لسلستلا
 :۱۱۸ ص يف لاق رکذ ام قاس نأ دعب مث

 بتكلا عومجم نأ يلاجإلا يددعلا نايبلا اذه نم صلخنف"

 بسح راركتلاو مهولا نم ةيلاخ ةلقنلا ءالؤه اهركذ يتلا

 ."ًاباتك نوعبسو ةتس يه يرحتلاو عبتتلا

 :هللا هظفح لوقي مث



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 ًاضيأ هتافلؤم تعبتتف ءهلضفب نالا وهو ىلاعت هللا رم دقو"

 (۱۹) تغلب اهنم ةلمج يل لصحتف اهريغ نمو هبتك ایان نم
 عبتتلا بسح هيلع فوقولا ىرج ام عومجم راصف «ًاباتک
 ھإ."...ًاباتک )۹٩( وه ءارقتسالاو

 .ديز وبأ ركب خیشلا باتكب هيلعف ةلصفم اهتفرعم دارأ نو

 ميقلا نبا مامإلا ىلع ءاملعلا ءانث درس ىلإ ًاجاتحم يندجأ الو

 ال ةيلاع ةريبك مامإلا اذه ةناكم ذإ «هل مهحدمو -هّللا هحر-

 :ىلإ ةرشابم لقتنأ كلذل ءاهديزي وأ اهعفري ام ىلإ جاتحت

 :هتافو -۷

 تقو بجر رشع ثلاث سيمخلا ةليل ىلاعت هللا هحر يفوت

 ةنس لوتس رمعلا نم هل لمك هبو ۷١١ ةنس ءاشعلا ناذآ

 .ةعساو ةمحر هللا هحر



 :يناثلا ثحبملا

 يدوعسلا دمحأ نب دمحم :وهو «درجلا ةمجرت يف

 .هب ماق يذلا هلمع ةيمهأو

 :ناہلطم هیفو
 .درجملا ةجرت يف :لوألا بلطملا

 .ديرجتلا اذه ةيمهأ نايب يف :يناثلا بلطملا





 ۴۹ ققحملا ةمدقم

 درجا ةجرت يف :لوألا بلطملا

 نإ :لوقأ «باتكلا يشاوح ديرجت ةيضقل ةئطوتلا باب نمو

 هبذهف دواد يبأ ننسل يرذنملا رصتحخ ىلإ دمع ميقلا نبا مامإلا

 . هتيمهألو ةيملعلا هتميقل ؛هيف دازو هرصتخاو

 ميقلا نبا يشاوح صالختسا يف ملعلا ةبلط ضعب بغرف
 بیذهت" ىلع ماقف دحاو ناکم يف اهلعجو اهنم ةدافتسالل هتادايزو

 .هتادايزو خيشلا يشاوح نم هديرجت عاطتسا ام درجو "ميقلا نبا

 نم اميظع اثارت انل ظفح دق اربخ هللا هازج لمعلا اذهب وهو

 .مامإلا كلذ ثارت

 ؟درجلا اذه وه نم :لاؤس انهو

 ةيادب يف ءاج امك «يدوعسلا دمحأ نب دمحم :وهف همسا امأف

 :هلوقب تادايزلا هذه هديرجتل مدق دقو «هتياهنو طوطخللا

 رصتخ يشاوح دئاوز زييمت نم دودولا ميحرلا هب نم ام اذه
 نيدلا سمش ةجحلا ظفاحلا مامإلا خيشلا اهداز يتلا دواد يب ننس
 هنانج حیسف هنکسأو هنارفغب یلاعت هللا هدمغت ةيزوجلا ميق نب دمحم

 ىلاعت هللا هلماع يدوعسلا دمحأ نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هدرج

 ھ۱."هفطلب

 .باتكلا ةسارد ثحېم ف تادايزلا هذه نايب يتايسو )۱(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲

 :باتكلا ديرج ةنس

 يف ءاج امك «ةئامعبسو نيعست ةنس يف اهديرجتب ماق دقو

 ءاعبرألا موي هديرجت نم هدرجم غرف " :لوقي ثيح «طوطخملا ةياهن

 هل هللا متخ «ةئامعبسو نيعست ةنس «لوألا عيبر رهش نم فصنلا

 ھا ".نیمآ .ةدايزو ىنسحل اب

 :يدوعسلا دمحأ نب دمحم ةمجرت

 ېجارتلا بتك نم يدي نيب اميف هتجرت نع تشجب دقو
 اذهب فرعُي مهلك رصعلا كلذ يف ءاملعلا نم ةثالث ىلع ترثعف
 يناثلاو «بهذملا يفنح مهدحأ «"يدوعسلا دمحآ نب دمحم" :مسالا

 .يعفاش مهڻلاثو «يکلام

 درم نوكي نأ ىلإ برقألا هنظأ امب ًاثدتبم مهمجارت ركذأسو

 :قيفوتلا هللابو «ميقلا نبا تادايز
 سمشلا رمع نب دمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحم :لوألا

 يدوعسلاب فرعيو ءريرضلا بدؤملا يعفاشلا يرهاقلا مث يريرحنلا
 :يواخسلا لاق .دوعسلا ابأ خيشلا مدخي ناك هل بيرقل ةبسن
 يخأ نباب فرعي هنإ :ًايدق ًائيش هل خسن نمم لاق نم تیارو"

 .ًافيفخت هکرت هناکف «يدوعسلا

 أشنو «ةيرارحنلاب ةئامعبسو نيسخو تس ةنس هللا هحر دلو

 لخدو «نيترم سدقلا ىلإ رفاسو «ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث ءاهب



 ۳۴۳ ققحملا ةمدقم

 نيثالث ةنس دودح يف يمع «ةرهاقلا نطوتسا مث «ةيردنكسالا *

 .خويشلا نم ةرثك ىصحم ال نم هب عفتناو «هعمس لقث عم «ةئامنامثو

 نيعبرأو عست ةنس ناضمر فصتنم ءاعبرألا ةليل هللا همحر يفوت

 ."ةئامنامثو

 نب هللا دبع وبأ سمشلا رمع نب دمحأ نب دمحم :يناثلا

 مكحلا يف بان .يفنحلا يدوعسلا يرهاقلا سابعلا يبأ باهشلا

 نع مدقتم وهو .هتارابع اذکو نسح هطخو «سيردتلل یدصتو

 .""هلبق يذلا يدوعسلا

 بحا نب هللا دبع وبأ ردبلا دمحم نب دمحأ نب دمحم :كلاثلا

 ءيدوعسلا يكلاملا يرهاقلا مث يريمدلا يرمعلا زعلا وأ يفصلا نب

 يف يفوت «سوقلا باب جراخ ةيراكملا فقومب دوعسلا يبأ ةيواز خيش
 ."ةنس نيعبسلا براق دقو ةئامنامثو نيتسو عبس ةنس نابعش

 دعب هتدالو نوكت ذإ ءًأعطق انبحاص وه سيل ريخألا نأ الإ
 .ميقلا نبا تادايز درجا اهيف درج يتلا ةنسلا يهو ء(١۷۹) ةنس

 )۲٠٦٤/٤- بهذلا تارذشو «(۳۰-۳۲ /۷) عماللا ءوضلا :يف هتمجرت رظنا (۱)

 0٥۵}

 )۳۳/۷-۳٤(. عماللا ءوضلا :يف هتمجرت رظنا (۲)

 )٠٠١/۷(. عماللا ءوضلا :يف هتمجرت رظنا (۳)





 ۳o ققحملا ةمدقم

 .ديرجتلا اذه ةيمهأ نايب يف :يناثلا بطملا

 نبا مامإلا تادايزل ديرجتلا اذه ةيمهأ ين لاقي ام لوأ نإ

 دق هنأ هللا هحر يدوعسلا دمحأ نب دمحم هب ماق يذلا ءهللا هر ميقلا

 ةيملعلا تادايزلا نم يهو «هتاريرقتو ميقلا نبا تاقيلعت انل ظفح

 يف اهدج ال دهتجلا رظانلا لعل" :اهيف همالك نم قبس دقو ءةسيفنلا

 اهيلع ضعيو «رصانخلا اهيلع ىن ناب ةريدج يهف «هاوس باتك

 .'ذجاونلاب

 ديرجتلا اذه ةيمهأ ىلع ليلدتلا ين ةطقنلا هذه يفكتو

 .هتمیقو

 ىلع لدي ام باتكلا ةياهن يف ركذ دق هسفن درجا نإ لب

 همالك ركذأ «فرعأ رادلا بحاص ناک الو «هب ماق يذلا هلمع ةيمهأ

 :هللا هجر لوقی ثیح «هصنب

 اهب تدنسأ ينكل «دئاوزلا هذه ديرجت يف تبعت دقو"

 :يناثلاو .باتكلا ةعلاطم :امهدحأ :دصاقملا مظعأ نم نيدصقم

 .بالطلا ىلع تادايزلا هذه ليهست

 نأ كلذو ؛ًانيب الضفو ًانسح ًارمأ دافأ ديرجتلا اذه نأ ملعاو

 نبا ظفاحلا هيلع هداز امع ينغتسي ال يرذنملا ظفاحلا باتك يف رظانلا

 باتك نع ينغتسي ال ميقلا نبا ظفاحلا مالك ين رظانلاو «ميقلا

 ام عيمج هباتك يف بتكي مل ميقلا نبا خيشلا نأل ؛يرذنملا ظفاحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 الو دعت ال دئاوف هنم فذحجب ام ًاريثك لب «يرذنملا مامإلا هب ىشح

 ديرجتلا اذهو «يرذنملا باتك ناسنإلا دنع ناك اذإف ءاهترثكل ىصحت

 يف رظن ول مث «ميقلا نبا ظفاحلا باتك يف رظنلا لوط نع هب ىنغتسا
 «يرذنملا مالكو همالك نيب زييمتلا ىلع ردقي ال ميقلا نبا باتك

 هل نيبتتف «هبتاک لعف امك ءاعم امهيف رظني نيذلا نيبابلا لباقي ىتح

 ثك لغشلاو «ريصق رمعلاو «نامز لوط ىلإ جاتحيف «ةدايزلا
 .ها."ريسم يف لجألاو

 «تدايزلا هذه درجم ىلع محرتن نأ الإ اذه دعب انل سيلو

 .هلمعو انلمع لبقتي نأ ىلاعت هللا لأسنو «ةعساو ةمحر هللا همحرف



 باتكلا ةسارد ف





 ۳۹ ققحملا ةمدقم

 :باتكلا ةسارد

 باتك نم اهتيقتسا دق ميقلا نبا مامإلا باتكل ةساردلا هذه

 روتكدلل 'اهمولعو ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ يف هدوهجو ةيزوجلا ميق نبا"

 :'لوقي ثيح «ديمحلا دبع ديسلا دمحم لامج

 :باتكلا ةيمست "١-

 هتيمست ىلع باتكلا ةمدقم يف هللا هحر ميقلا نبا صني |

 «""داعملا داز" هباتک يف هامس هنکلو «هبتک ضعب يف لاحلا وه امک

 انعبشأ دقو" :ءام سي نأ نود بنحلا مون ىلع همالک دنع لاقف

 هللع حاضيإو دواد يبآ ننس بيذهت' :باتك يف هيلع مالكلا
 .'هتالکشمو

 يدفصلا :هيجرتم نم ةيمستلا هذه ىلع ميقلا نبا قفاو دقو
 .""هفورجب مسالا اذه ركذف «هللا همحر

 «دواد يبا ننس بیذهت":هامس دقف هللا ههحر بجر نبا ام

 تعضوو همالك ضعب يف تفّرصت دقو .(۲۱۳-۲۲۱ص) روكذملا هباتك يف (۱)

 يف تبملا هنأل "يدوعسلا" ىلإ "يدوعسملا" :ةملك تبوصو «ًأطاقن هناكم

 باتكل ىلوألا ةعبطلا ىلع اهركذ يتلا تالاحإلا تفذح دقو .طوطخلملا

 .ىلاعت هللا لوجب باتكلا اذه يف انعم يتأتس اهنأل «ننسلا بيذهت

.)06/۱( )۲( 

 .(۲۷۱/۲) تایفولاب يفاولا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤٠

 .'"ةلولعملا ثيداحألا نم هيف ام ىلع مالكلاو «هتالكشم حاضيإو

 ."دامعلا نباو «"”يدوادلا :كلذ ىلع هعبتو

 ال اهنأ الإ «فلؤملا ةيمست نع تفلتخا نإو ةيمستلا هذهو

 باتكلا عوضوم اهقالطإ يف بجر نبا ىعار دقو ءاريثك اهنع دعبت
 .هتبطخ يف ميقلا نبا هيلع صن امك

 :لاقف «ةرصتخ ةيمست ىرخأ ةبسانم يف ميقلا نبا هامس دقو

 .رهتشاو باتكلا فرع ةيمستلا هذهبو «“"ننسلا بيذهت"

 :باتكلا عوضوم -۲

 ءدواد يبأ ننسل يرذنملا رصتخمل بيذهت :لصألا يف باتكلا

 ... مامإلا ناكو ":لاقف «هتبطخ يف هللا همر ميقلا نبا راشأ اذه ىلإو

 وزعو «هبيذهتو هراصتخا يف نسحأ دق ىلاعت هللا هحر يرذنما
 هتذختاو ءدازلا لضفأ هباتک تلعج ...هبیرقتو هللع حاضیإو هثیداحأ

 ."لصألا هب وه به ام وحن هتبذهف ءداعملا مويل ةريخذ
 بيذهتو راصتخا درجم ميقلا نبا باتك ناك له :نكلو

 ٤٤۹(. /۲) ةلبانحخلا تاقبط ليذ (۱)
 ٩۲(. /۲) نیرسفلا تاقبط (۲)
 )۱٦۹/١(. تارذشلا (۳)

 ١۱۷۷(. /۲) دئاوفلا عئادب



 ٤١ ققحملا ةمدقم

 ؟يرذنملا باتكل

 هلامعأ يف ثحابلاو «ةيملعلا ميقلا نبا ةايل سرادلا نإ

 نبا نأ ذإ «هبتك نيب ًاناكم تارصتخملاو تابذهملل دج ال :ةيفيلأتلا

 هللا هحر ناك دقف «هيدقت يف بغري يذلا ديدجلا هدنع ناك ميقلا

 لغتشي ملف ءةريزغلا هدئاوفو هئاطعل ةياهن الو «هل لحاس ال ارحب

 ؟تابيذهتلاو تارصتخملاب هلثم

 نإو هنأ :ةلهو لوأل كردي "ننسلا بيذهت" هباتك يف رظانلاف

 الإ سيل ةقيقحلا ين هنأ الإ «راصتخالا فصو هيلع قدصي ناك
 «همولعو ثيدحلا يف :ةيملعلا ميقلا نبا تاعوسوم نم ةعوسوم

 ..." :لاقف «كلذ ىلإ هتبطخ يف هللا هحر راشأ دقو «هماكحأو هقفلاو

 تكس للع :ىلع مالكلا نم [يرذنملا باتك ينعي] هيلع تدزو

 ءاهححصي مل ثيداحأ حيحصت ىلإ ضرعتلاو ءاهلمكي مل وأ اهنع
 ةحلاص ثيداحأ ةدايزو ءاهلفقم حتفي مل ةلكشم نوتم ىلع مالكلاو

 لعل ةليلج عضاوم ىلع مالكلا تطسبو ءاهيلإ رشي مل بابلا يف
 اهيلع ىنثت نأب ةريدج يهف هاوس باتك يف اهدجي ال دهتجما رظانلا

 .'ذجاونلاب اهيلع ضعيو «رصانخل ا

 نم هعدوأ ام فصيو «هباتك عوضوم ميقلا نبا ددحي اذكهف
 رم يتلاو- باتكلل فلؤملا ةيمست نإف اذه ىلعو «هتايط نيب مولع

 .نایبو حرشو بیذهت :وهف «هباتک عوضومل ًامامت ةقباطم -هنع اهركذ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤۲

 :باتكلا يف فلؤملا جهنم -۳

 مدقت دق باتكلا اذه يف ميقلا نبا جهنم نع ثيدحلا نإ
 هبتك يف ميقلا نبال ماعلا يفيلاتلا جهنملا ىلع مالكلا دنع هدوصقم
 حرش يف هجهنم نع ثيدحلا دنع ًاضيا كلذ نم ءيش يتايس امك

 ضعب ىلإ ةراشإلا نكمي كلذ عم هنآ الإ ءهنم طابنتسالاو ثيدحلا

 عم «هتافلؤم نم هريغ نع باتكلا اذه اهب زيمتي يتلا تاظحالملا

 :كلذ نمف «هباتك ةبطخ يف اهيلع صن يتلا طاقنلا ىلع زيكرتلا
 ¿ل وأ يرذنملا اهنع تكس يتلا ثيداحألا للع نايب :ًالوأ

 :اهلمکی
 قلع نايب نع يرذنملا تكس يذلا ثيدحلا ةلع ركذي ةراتف

 نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نع يرذنملا تكس دقف

 :ميقلا نبا لاقف «ملسو هيلع هللا یلص ينلل ناک بتاک لجْسلا

 ثيدحلا اذه :لوقي ةيميت نبا سابعلا ابأ انخيش تعمس"
 "...عوضوم

 ىلع درلل يرذنملا هنع تكس يذلا ثيدحلا ةلع دروي ةراتو

 نع يرذنملا تكس دقف .هباتك يف ريثك اذهو «هتحص نايبو هلالعإ
 لالعإ ميقلا نبا لقنف ءةيحللا ليلخت يف هنع هللا يضر سنأ ثيدح
 ليلعتلا اذه ينو" :هلوقب امهيلع در مث هل ناطقلا نباو مزح نبا
 .كلذ نع باوجلا ين ذخأ مث «"رظن
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 يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل مزح نبا لالعإ ركذو
 :لاق مث -يرذنملا هنع تكس دقو- ضيح نهو نهه ينلا لازتعا

 ."طقاس ربغ ثیدحلاف ...فیعض هرکذ امو"

 يف ةملس يبأ تنب بنيز ثيدح ناطقلا نبا لالعإ ركذو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقو «رهطلا دعب اهبيري ام ىرت ةأرملا
 . ...دساف ليلعت اذهو " :لاق مث ««قرع وه اغنإ»

 ًاملكتم ثيدحلا نوكي نيح هدجنف «ةربثك كلذ ىلع ةلثمألاو

 «ثيدحلا هب لعأ ام ركذي هدجن «كلذ نايب نع يرذنملا تكسيو هيف

 يرذنملا هنع تكس ام ىلإ ةفاضإلاب اذه .هتلع درو هنع باوجلاو

 .هلاثم مدقت امك ءًاقح لولعم وهو

 نأ :هلاثمف «هيقاب لمكي ملو هللع ضعب يرذنملا ركذ ام امأو

 كرتو ءةنعالملا نبا ثاريم ثيدح هب لعأ ام ضعب ركذ يرذنملا

 نب هللا دبع نب دحاولا دبعب :ًاضيأ لعأو" :ميقلا نبا لاقف ءاهضعب

 ."هب جتحي ال ... :متاح يبأ نبا لاق ءةلثاو نع هيوار «يرصنلا رسب

 :ةلكشملا نوتملا ىلع مالكلا :ًايناث

 ثيداحألا ضعب ىلإ دمعي هللا هحر ميقلا نبا ناک ام ًاریثکف

 .اهماهبإو اهضومغ ةلازإو ءاهتالاكشإ عفد لواحيف «ةلكشملا

 ةفص يف هنع هللا يضر يلع ثيدح يف ءاج ام :كلذ نمف

 يف امهو ءاملاب هيلجر شر هنأو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 دقو «ًادج ةلكشملا ثيداحألا نم اذه" :ميقلا نبا لاق ءنيلعنلا

 هذه نم ةعبس ركذ مث ."...هلاكشإ عفد ي سانلا كلاسم تفلتخا

 .وه هيأر نيو «كلاسملا

 .اهيلإ يرذنملا رشي مل بابلا يف ثيداحأ ةدايز :ًاغلاث

 بابلا ينو :لوقيف ءأريثك اذه هللا هر ميقلا نبا لعف دقو

 ثیداحآ یور نم لک رکذیف كلذ ين عسوتي دقو «نالف ثيدح

 .اهقرط ىلع مالكلاو ءاهجيرختب نايحألا ضعب يف همايق عم «بابلا

 .(دواد يبأ ننس) يف دري مل ام باوبًألا ضعب ةدايز :ًاعبار

 ضعب يف ثيداحأ ةدايزب هللا هحر ميقلا نبا فتكي ملو

 يبأ ننس) يف درت مل يتلا باوبألا ضعب ةدايزب ماق لب «باوبألا

 ناكملا يف امطاخدإ عم ءاهتابثإ يعدتسي رمألا نأ ىأر امن «(دواد

 :كلذ نمف ءاهتحت ثيداحألا نم ةلمج داريإو ءا مئاللا

 نميف باب :دواد يبأ لوق دعب "تايدلا" باتك يف داز هنآ

 :نیباب «ملع ریغب ببطت
 .لامدنالا لبق حرحلا نم صتقي ال باب :امهدحأ

 .مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم باب :يناثلاو
 يذلا الو بابلا اذه دواد وبأ ركذي و :هللا هحر لاق مث

 ."ملعأ هّللاو «ةجاحلل امهانركذف امهثشيداحأ الو «هلبق
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 يف عسوتلاو «لئاسملا ضعب ىلع مالكلا طسب :ًاسماخ

 اإ :مالكلا يف عسوتي ميقلا نبا دجن نطاوملا نم ريثك يفف

 هيلع هللا ىلص يلا ةيبلت ثيدح يف امك «هيناعم نایبو ثیدح حرشب

 بهاذم ركذ وأ «نيتلقلا ثيدح يف امك «هللع ةشقانم وأ .ملسو

 اذهو كلذ نم حجارلا نایبو ‹قيرف لك ةلدأو «ةلأسم يف ءاملعلا

 «ماكحأ نم بابلا ثيداحأ هتنمضت ام رکذ وأ «هباتک يف ًادج ریثک

 .دئاوف نم هيلع تلمتشا امو

 .لئاسملا ضعب يف يرذنملا هبقَعَئ :ًاسداس
 امو ‹ةيثيدحلا اياضقلا ف تعقو اغإ تابقعتلا هذه رثكأو

 :اهب قلعتي

 ًانيبم كلذ نع بيجو اثیدح يرذنملا لالعإ در ةراتف -

 ىوقأ ةلع هل نأ ميقلا نبا ىريف ءاثيدح يرذنملا لعي ةراتو -

 .ثيداحألا ضعب جيرخت يف همهو هيلع دري ةراتو -

 .دواد ىبأل هبقعت يف يرذنملا بقعتي ةراتو -

 يغبني ال ام ىلع تکسی هآر اذإ يرذنملل هبقعت دتشيو -

 ينلا نأ» اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىفف «هلثم ىلع توكسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤٦

 ةرمعو «ةدعقلا يذ يف ة رمع «نيترمع رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه ىلع يرذنملا ملكتي م" :هللا هحر ميقلا نبا لاق ««لاوش يف

 ....مهو وهو «ثيدحلا

 .يرذنملا اهيف بقعت يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ

 :باتكلا ةميق - ٤

 جهنم نايبو «باتكلا عوضول ضرع نم مدقت ام لالخ نم
 ةعوسوم دعي باتكلا اذه نإ :لوقن نأ انل نكي «هيف ميقلا نبا
 :اهيف علاطملا دجي «ةعماج ةيثيدح

 .اهیناعم حیضوتو ثيداحألا حرش ١-

 .اههقف جارختساو اهماكحأ طابنتساو -۲
 .اهتالفقم حتفو اهتالکشم لحو -۳

 .اهنم ضراعتلا هرهاظ ام نيب قيفوتلاو ٤-

 .اهفيعضو اهحيحص نايبو ءاهللع ىلع مالكلاو ٥-
 .اهيف درو ام ءافيتساو باوبألا ضعب ثيداحأ عمج عم - 1

 ايانث يف ةروثنم رظانلا اهدجي يتلا دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .هتاحفص نيبو باتكلا اذه
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 :باتكلا ةعبط ٥-

 ‹«تادلجم ةينامث يف تعقو يتلا ةعبطلا كلتب باتكلا رهتشا

 ‹يرذنملل (دواد يبأ ننس رصتخ) :تادلجلا هذه يف هعم عبط ثیح

 ليذ يف ميقلا نبا (بيذهت) ءاجو «يباطخلل (ننسلا ملاعم)و

 .ةحفصلا

 يف هکراشو «يقفلا دماح دمحم خيشلا ةعبطلا هذه ققح دقو

 هحر ركاش دمحم دمحأ :ثدحلا ةمالعلا :اهنم ىلوألا ةثالثلا ءازجألا

 . ٠۳٠۹۹ ةنس يف هعبط نم غارفلا ناكو «هللا

 ةئيلم اهنإف -دهج نم اهيف لذب ام عم- ةعبطلا هذهو

 يف تاملكلا ضعبل طقسلا نم ءيش عم «تافيحصتلاو ءاطخألاب

 نأ باتكلا اذه عجارملا ىلع نإف كلذلو «ةليلقلا نايحألا ضعب

 .كلذ لثمل اظقي نوكي

 :"تافيحصتلاو ءاطخألا كلتل ةلثمألا نمو

 مزح نبا هباوص ۸۳/۱ ةيزرخ نبأ

 دیعس نب ری هباوص ۲۹/۱۰ دیعس نب ییحب

 ينامث يف ه۹١۳١-۷٦ ةيدمحلا ةنسلا راصنأ ةعبطم :ةرهاقلا يف عوبطم وهو (۱)

 .تادلح

 .٠*ص يف ةعبطلا هذه ءاطخأل نايب ديزم یتأیسو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 هباوص ۳۰۹/۳ هبر دبع هیخآ
 هباوص ۱/۳ دیعس نع
 هباوص ۱/۳ يربقملا
 هباوص ۳4/۳ يعازخلا

 هباوص ۳۱۳/۳ ردکنملا دمحم

 هباوص ٣۰/٤ دبع نب نيسح
 هللا

 .ادج ةرثك كلذ ىلع ةلثمألاو

 نہ دمح

 نبا باتك نأ :اهيلع هيبنتلا يغبني يتلا رومألا نم نأ امك
 ىلع ناك اغنإو نآلا هيلع وه يذلا لكشلاب الصفنم نكي مل ميقلا
 اهزييمت نكمي الو «هعم ةطلتخ يرذنملا مالك ىلع تاقيلعت لكش

 رصتخو ميقلا نبا باتك نيب ةقيقدلا ةلباقملاب الإ اهلصفو اهنع
 .تادايزلا زييمتل يرذنملا

 «يدوعسلا دمحأ نب دمحم :ميقلا نبأ مالك ديرجتي ماق دقو

 يعدأ تسلو" :لوقي ثيح «ميقلا نبا مالك نم ًاضعب كرتو
 ليلقلا هنم طقس دقو «رثكألاو بلاغلا لب «هبتك ام عيمجب ةطاحإلا

 ءانثأ يف -اذك- تاظفل وأ ةظفل داز هاسعف «هتباتك رذعتل ًادج

 ."يرذنملا هبتك مالكب اهاصتال اهدارفإ يننكمي ملف «مالكلا
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 عقوو" :هللا هحر ميقلا نبا لوق ًاضيأ ةخسنلا رخآ يف ءاجو

 -هللا تيب يف ةحرلا بازيم -بازيملا تحت ... رجحلا يف هنم غارفلا

 هؤادتبا ناکو «(۵۷۳۲) ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا ةنس «لاوش رخآ

 .رهشأ ةعبرأ ةدم يف هقلع دق نوكيف ."ةروكذملا ةنسلا نم بجر يف

 اذهب ةقلعتملا دئاوفلا نم هيلع هيبنتلا رسيت ام اذهف «دعبو

 ."هللا هحر ميقلا نبال راطعملا عفانلا باتكلا

 .ديمحخلا دبع ديسلا دمحم لامج روتكدلا مالك نم لقنلا ىهتنا



oةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ٠ 

 :ةقباسلا ةعبطلا ءاطخأب نايب ةدايز #

 نإف «عوبطملا يف ةعقاولا ءاطخألا ىلع مالكلا ديزأ انه يلعلو

 ."ادج ةرثك" :-لاج روتكدلا لاق امك- اهيف ةعقاولا ءاطخألا

 اهضعبف «باتكلل ئراق يأ هروصتي ام رثكأ اهيف ىتلا ءاطخألاف

 ًادمع تدیز تادایز اهضعبو «تافیحصت اهضعبو ءةيعبطم ءاطخأ

 ّلَمُج اهضعبو «ةطقاس تاملك اهضعبو «حيضوتلا وأ حيحصتلل امإ

 ءاطخألا هذه ةرثكلو «ثيدحلل ٌلماك حرش طقسأ امك «ةلماك

 :ةيلاتلا ماسقألا ىلإ اهتمسق دقو ءاهيلع لدت جذامن دروأسف

 ةريغم ةفرحم تاملك نم جدام

 باوصلا عوبطملا

 هباوث كرت (هتبوقع) لب هباوث كرت (ةبوقع) لب
 (هيضتقی) الو :لیق نإف (یضتقی) الو :لیق نإف

 (عفني) اغإ سايقلا اذه نأ (تتم) اغنإ سايقلا اذه نأ

 قاحسإ (يبأ) نع طول ينربخأ | قاحسإ (نبا) نع طول ينربخأ

 اه لصأ ال ةلطاب (تامكحت), امه لصأ ال ةلطاب (تاريدقت)

 مكحت عرذألاب ريدقتلا (اذكو)/ مكحت عرذألاب ريدقتلا (اذهو)

 (ةرشع) هحزني ال ام حزن مهنکمي | هحزنی ال ام حزن مهنکمي

 (مهریغ)

 هنع (يهنملاب) ءاملا ةساجنل هنع (يهنملا) ءاملا ةساجنل



 0١ ققحملا ةمدقم

 نود (ريداقملا)ا ضعبب صتخب لب | نود (هايلاا ضعبب صتخي لب

 ينيدملا (دیزی) يبآ نع بويأ ينيدملا (دیز) يبا نع بويأ

 نع يدهم نب نم رلا دبع تلاس نع يدهم نب نه رلا دبع تلاس
 ةحلط دج (بسن) ةحلط دج (مسا)

 (يلجعلا) (ناورث) نب یسوم (يلجبلا) (ناورم) نب یسوم

 اذكه رافصلا (هنع) هذخأف اذكه رافصلا (نع) هذخأاف

 بويأ نب (ییجب) انرخآ بوي نب (دمحم) انربخآأ

 (نابیش)

 (ناسغ نب لضفملا) لاقو (نابتع نب لضفلا) لاقو

 نم (ًانيبم) ءاج دق ثيدحلا | نم (ًاتبثم) ءاج دق ثيدحلا

 هسفن رباج ةياور هسفن رباج ةياور

 (زوفم) نبا لاق (ذوعم) نبا لاق

 (ةينغ) يبأ نبا ةمجرت يف (ةبتع) يبأ نبا ةمجرت ين

 زئانج (عست) ىلع یلص زئانج (عبس) ىلع یلص

 (مكحلا نب ءامسأ) نع وري ملو (رح لا يآ نبا) نع وري ملو



 ننسلا بيذهت

 رباج (ثیدجب) نامیلس

 تباث یبآ نب بیبح

 كسن ىلإ كسن نم جورخلاو

 نوكي ال دبألا (نآو)

 هيلع هللا یلص يلا (ندل نم)

 ملسو

 اذه لئاق (هجوت) ولو

 اهب (اطخلا) قازلإو

 ةالصلا يف ريبكتلا لعج امك

 نكر نم (لاقتنالل ًاعبس)

 هتافص يف (قرفی) هناحبس هللاو

 دمحلاو كللا نيب

 ا باوصلا أ

 ةيزوجلا ميق نبال

 يبآ نب كلملا دبع ثيدح

 رباج (ثیدح) نامیلس

 (ثيدح) ملسم حيحص يٺو
 تباث يبا نب بيبح

 كسن ىلإ كسن نم جورخلاو
 | مهيلع كلذ (ةقشمل مهضيرعتو)

 نوكي ال دبألا (دہآو)

 | ببس خسفلا (ةرمع) نإف

 هيلع هللا ىلص ينلا (نامز نم)
 ملسو

 اهب (بيعلا) قازلإو

 ةالصلا يف ريبكتلا لعج امك

 نكر نم (لاقتنال ًاراعش)

 هتافص يف (نرقی) هناحبس هللاو

 دمحلاو كلملا نيب



 or ققحملا ةمدقم

 لا
 ءاثلاإ ف (لمحلا) رارکت هتدئافو ءانثلإ ف (دمحللا) رارکت هتدئافو

 :سابع نبا باحصأ لوق وهو سابع نبا باحصأ لوق وهو

 ةمركعو (ءاطع) ةمركعو (ءاطعو)

 (تنع) اذه :ليق (ثبع) اذه :ليق

 ةماقإلاو ناذألا يفن ىلعإ ةماقإلاو ناذألا يفن ىلع

 (ةيناثلا) (نيتباثلا)

 كلاسلا (بحصت) ال كلاسلا (بيصي) ال

 ةتؤم ماع (لتقو) ةتؤم ماع (ليقو)

 ناب (عبارلا) باوجلا امأو ناب (عقاولا) باوجلا امأو

 (بجوی) ام اورکذ امیف سیلو ٍ(دجوی) ام اورکذ امیف سیلو

 ًافعض ثيدحلل ًافعض ثيدحلل

 اهرسفي) هيلع تلزنأ نم ٌلْعِفَف اهريسفت) هيلع تلزنأ نم لِيَ

 اهنم دارملا (نيبيو اهنم دارملا (نييبتو

 رصقلا (قلع) اغنإ عراشلا نإف رصقلا (للع) اغنإ عراشلا نإف



e4 

 عوبطملا

 رشع هردقب (نوکی) فیکف

 تارم

 لاؤسلا باوج اذه (یوسو)

 (ءانثأ) مايصلا ءاشنإب رمأ اذهف

 (دغلا) مصف ًامئاص تنك اذإ

 وزد ب 9 لوزن بقع (ترجاه) اهنأل

 ابآلا حالص رثأ ءاقب (هيلعو)

 ام (ترتحخا) دق هللا لوسر اي

 يبأ عنص
 رهو هردصمو هلع ىلإ ةفاضإ
| ° * 
 ناطشلا رهو (اههبشو) «سفنل

 ۰ هسيىلتو
0 

 0 4« اقف

 (یوری) :(هریغو) يعفاشلا ل

 دلع نع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رشع هردقب (لمع اذإ) فيكف
 تارم

 لاؤسلا باوج اذه (يوقيو)

 (نم) مايصلا ءاشنإب رمأ اذهف

 راهنلا

 (رغلا) مصف ًامئاص تنك اذإ

 ةيآلا لوزن بقع (ترج) اهنأل

 ام (تزجأ) دق هللا لوسر اي

 يبآ عنص
 وهو هردصمو هلح ىلإ ةفاضإ

 ناطشلا رهو (هببسو) «سفنلا

 ۰ هسیبلتو
 (يورن) (نحنو) :يعفاشلا ل >. ola اقف
 دلع نع

 (هعاقيإ) يف دبعلا ىلع رجحو



 o٥ ققحملا ةمدقم

 نم لهسا قالطلا عوقو عفد | نم لهسأ قالطلا عوقو عفد
 ةعجرلاب (هعفر) ةعجرلاب (هعفد)
 (عفر) ةلعلا هذه تضتقا اذإف (عفد) ةلعلا هذه تضتقا اذإف

 قالطلا رث قالطلا رث

 عراشلا (صن نم) ملعُي نأ امإ | عراشلا (نم صنب) ملعُي نأ امإ

 قلط (ديزي دبع) نب ةناكر نأ | هتأرما قلط (ديبع) نب ةناكر نأ

 هتآرما

 ينطقرادلاو (يذمرتلا) رکذ اذکهھو ينطقرادلاو (يروثلا) رکذ اذکهو

 (ةتبلا) قالط يف اذه اغنإ (ةنسلا) قالط ين اذه امنإ

 ةفعلا) دارأ امنإ هنأ هعماس عطق | ةفصلا) دارأ امنإ هنأ هعماس عطق

 (قتعلا ال (نيعلا ال

 امه ةقفن الف (ًالئاح) تناك اذإ ٠اه ةقفن الف (الماح) تناك اذإ

 (هيلإ نكست) ملو ةأرملا هبجت مل اذإ | (اهيلإ نكسي) ملو ةآرملا هبجت مل اذإ

 نب دمحم نع (نيول) ثيدح نم نع (سنوي يبآ) ثيدح نم
 نہ دمح

 كرمأ :لاق ًادحأ تملع له كرمأ :لاق ًادحأ تملع له

 (ثالث) كديب (ًاثالث) كديب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ه٦

 (هلثم) كردتسي ام سيلو

 نيب (دکانت) اذهو نيب (اطخ) اذهو

 (ريرسلل) رسكلاب ةزانجلا (ريسلل) رسكلاب ةزانجلا

 (ددعت نايب الإ) هيف سيلف | ةماقإلا (ددعب نايتالا) هيف سيلف

 امه ةماقإلا اہ

 سيق مآ (ای ریخ) :لاقف سيق مآ (انتربخأ) :لاقف

 ۰ :(روث وبآ) لاقو .. :(دوأد وبآ) لاقو



 ¥o ققحملا ةمدقم

 طوطخملا يف تسيل عوبطملا يف ةدئاز تاملك نم جذاف

 ي
SEE 

 .هنع

 انثدحو :لاقف هلعأ يلهذلا نإف | ين) لاقف هلعا يلهذلا نإف

 ةنسلا مامإ لوقك

 یلص هللا لوسر نأ يزهبلا نع | نأ (بعك نب ديزي) يزهبلا نع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ملسو هيلع هللا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸

 باوصلا عوبطملا
 .ةقلطملا ةياورلا نم| _ .(ةديقملا) ةقلطملا ةياورلا نم
 ... لمعلاو :لاق| ... لمعلاو :(يذمرتلا) لاق
 نب ییحبم هثیداحا فعض دقو نب ىییحب هثیداحاآ فعض دقو

 .دیعس .(يراصنألا) ديعس

 هللا یلص هللا لوسر ىلإ يحواأف هللا لوسر ىلإ (هللاا ىحوأف

 ملسو هيلع ملسو هيلع هللا یلص
 دبعلا هرشاب رهاظ دأو كاذ نكل  (نم) هرشاب رهاظ دأو كاذ نكل

 دبعلا

 اونو هدارا ام يفخ داو اذهو | هدارآ اغ (هل) يفخ داو اذهو
 هاونو

 فالح ةلاسملا هذه يف فرعي ملو | ةلاسملا هذه يف (امه) فرعي ملو
 فالخ

 ناعللا يف ريوع ثيدح يف (ينالجعلا) ريوع ثيدح
 ناعللا

 هدنسم يف قحلا دبع لاقو | ين (يليبشإلا) قحلا دبع لاقو
 هدلنسم

 ةنيدملا يف عقو امنإ ءاضقلا اذه

 مالسإلا مايق دعب (ةرونملا)

 ةنيدملا يف عقو امنإ ءاضقلا اذه

 مالسإلا مايق دعب



 ه۹ .ققحملا ةمدقم

 ا
 رمعو سالخو دهاجمو | (ورمع نب) سالخو دهاجمو

 رمعو

 تتاک هرمع نإف تناک (اهلک) هرمع نإف

 سابع نباو یسوم وبآو نباو (يرعشألا) یسوم وبأو

 سابع

 اسا رر اتا یو بریک نب رغ
 كيلإ هللا هقاس قزر وه اغنإف | هلا هقاس (هلا) قزر وه امنإف

 كيلإ

 ا5ا صرحا مآ ع
 يما ناز هلو

 هلبق مويب الإ هلبق مويب (انورقم) الإ
 ضيبلا مايصب رمأو_ ضيا (مايألا) مايصب رمأو

 ضایع (يضاقلا) اقر
 داهجو ركذ :ةثالث بتارملا نأ | :(ىلوألا ةبترملا) ةثالث بتارملا نأ

 داهجو رکذ

 .اجارد هيف نإف|  .(حمسلا ابأ) ًاجارد هيف نإف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٠

 باوصلا عوبطملا

 يف مساقلا ديبع وبأ يف (مالس نب) مساقلا ديبع وبأ
 .مهيلع يضقي نأ مهبر نولآسيو | مهيلع يضقي نأ مهبر نولاسيو
 .(توملاب)

 .ثيللاو | .(دعس نب) ثيللاو

 یسوم وب (يرعشألا) ىسوم وب



 ٦۱ ققحملا ةمدقم

 عوبطملا نم ةطقاس تاملك نم جذام

 بارسا
 بیرغ

 لضفم يف الإ اذه لمعتسي الو  لضفم يف الإ اذه لمعتسي الو

 نيعم هيلع (لضفم ىلع نیعم) نيعم هيلع

 رجا رجم لالق نم ةلق لك خات رجه لالق نم ةلق لك

 سنوي (نب ىسيع) نع هدنسم يف يبا نب سنوي نع هدنسم يف

 لم ھا یل لا یا ا ا ا ا

 كلذ نم (رمع) ملسو كلذ نم ملسو

 امهريغ يف (نوکی نأ) زوج الو مدقت ال امهریغ يف زوجي الو

 مدقت ال



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲

 للا
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دارفإ يف هيلع هللا ىلص يلا دارفإ يف

 عزانت ام (امهب هعتمتو هنارفو) عزانت امم ملسو

 دمع) نع حيحصلا يف ملسم هركذ | نع حيحصلا يف ملسم هركذ

 ديعس نب ىيجب (انثدح ىن ا نب دیعس نب ییجی

 كيلع (يف ءايلا) لثم هيف ءايلاو  كيلإو كيلع لثم «هيف ءايلاو

 كيدلو كيلإو

 سفح دم ا اعرقح يآ عف دبا وضخ يآ
 كيدلو

 اهالوم تنأو

 هدرف
 يف (ودعلاب) رصحلا مكح همكح | زاوج يف رصحلا مكح همكح

 ةمئأ قفتا يتلا ةتباثلا ثيداحألاو | ةمئأ قفتا يتلا ةتباثلا ثيداحألاو

 يف ةحيرص اهتحص ىلع ثيدحلا | يف ةحيرص اهتحص ىلع ثيدحلا
 اذهو «هتجح عم) رمتعا هنآ هبیقع رمتعا هنآ

 ناک نإ هنإف ًاعطق دارفإلا لطبي

 هبيقع (رمثعا ًادارفإ



 ۳ ققحملا ةمدقم

 باوصلا عوبطملا

 ينبارأو ... نالف ينبار :لوقت ينبارأو ... نالف ينبار :لوقت

 .(ناتغل) ءاضيأ .ًاضيأ

 یھنآ (لب) هب صخرأ تسلو هنع یهنأ هب صخرأ تسلو

 هلع

 (اذه) يف قالطلا نع ىهن هنأ | رهطلا يف قالطلا نع ىهن هنأ

 رهطلا

 دم نع (تثدح) :يرهزلا نع ديوس نب دمحم نع يرهزلا نع

 ديوس نب

 نب قاحسإو نارهم نب نوميمو نب قاحسإو نارهم نب نوميمو
 نب دوادو (روث يبأو) هیوهار يلع نب دوادو هیوهار

 L1 يلع
 ديعسل نارهم نب نوميم لاقو | ديعسل نارهم نب نوميم لاقو

 ةارما كلت" :(لاق ال) بيسملا نب | تننتف ةأرما كلت :بيسملا نب
 اغنإ تناك نل :"سانلا تننتف | ... تذخأ اميإ تناك نل «سانلا

 ... تذحخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مايص ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مايص

 هنم ًالیلق (الإ) وأ هلک نابعش هنم ًالیلق وأ هلک نابعش



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤“

 ن

 قلي مل :ةعرز وبأ لاقو) .ةريره ...  رسفو :يذمرتلا لاق .ةريره

 رسفو :يذمرتلا لاق .(ةريره اب

 .ثيدحلا اذهب درفت سوطملاو | .ثيدحلا اذهب درفت سوطملاو
 نبا لاق .(ثيدحلا هب درفتو) ... :نابح نبا لاق

 . :نابح

 هحيحص يف ثيدحلا اذه هلاخدإ | هحيحص يف ثيدحلا اذه هلاخدإ

 مصاع ةياور نم (هنإف) مصاع ةياور نم

 (يدع نع) يرطق نب يرم نع ا يلا نع يرطق نب يرم نع



 ٥“ ققحملا ةمدقم

 كلذ ىرج دقو «هيلع لدي

 .(اریثک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦

 تاليدبتو تارييغتو تافيرحت نم جذاغ

 ¿ ءاطخألا نم عونلا اذه

 عوبطملا نيب ةنراقملا ئراقلل كرتآو ءأديدش ًارييغت هيف نإف ءةقباسلا

 .ءالجب رمألا هل حضتيل طوطخملاو

 عوبطملا
 نأ نكي ال فيرعتلا ةادأ نإف

 امأو "نم" عم الإ اهب ىتۇي

 ةادألاب ىتؤي الف "نم" نودب
 امهو ء«ةيناثلاو ىلوألا ناتلعلا امأ

 .. نأ

 هلثم يلع تنې بنیز نع هاورف

 نيعبرأ ةنس يف ليقو

 نم) ظفللا اذه عيكو لعجف
 (ماشه لوق
 (ةبقع نع) دواد وبآ ىور دقو

 ريبزلا يبأ نع

 بانل) ةكج رهظلا ىلص ول
 (ًامامإ) ىنمب سانلا ةمامإ يف (هنع

 باوصلا
 ىتؤي نأ نكي ال "نم" ةادأ نإف

 ماللا نودب امأو «ماللا عم اهب

 ةادًألاب ىتؤيف

 ... نأ يهو ىلوألا ةلعلا امأ

 هلثم يلع نب دیز نع هاورف

 نيعبرأ ةنس يلع لتقو

 (ماشه) ظفللا اذه عيكو لعجف

 نع (هبقع) دواد وبأ یور دقو

 ريبزلا يبأ

 يف (هبانل) ةكمب رهظلا ىلص ول
 يلصي (مامإ) ىنمم سانلا ةمامإ



 + مهب يلصي
 الإ (زوجت) ال اهتطقل نأ الإ (اهذحخأ زوجم) ال اهتطقل نأ

 (هرشع) هنوک عم (تارم رشع هردقب) هنوک عم

 (لجرل) نذأ ول جوزلا نألو | (لجر هل) نذأ ول جوزلا نألو

 قالطل قالط فادرإ اذه نألو | هنأل ؛قالط ًادرأ اذه نألو

 هيلإ ةجاح ريغ نم هيلإ ةجاح ريغ نم قالط

 ةيروت اهنأل تابذك هذه ىمسو | ًابذك اذه ميهاربإ لوق ىمسو
 ةيروت اهنأل

 لهآ هبجوي ام سدس رادقم وهو | ام ىلإ ءيش ال رادقم وهو

 يأرلا يأرلا لهأ هبجوي
 ةعرقلاب عزانتلا دنع دلولا قاحلإ ةعرقلاب هيف عزانتملا قاحلإ

 نيب عرقأ نيمويلا نود رفاس ولو |  نيمويلا نود رفاس ول هنأ الو
 هئاسن هئاسن نيب عرقي

 توبث ىلع توبثلا يف عرف اهنأل | لصألا ىلع توبثلا عرف اهنأل
 لصألا

 مدقت امك (باسنألا) كلذكو | (ىرخألا بابسألل) كلذكو

 مدقت امک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۸

 باوصلا عوبطملا
 لک اه (هتاعارمو) ءاهایإ هیعرو | (هتلاعإ نم دب الو) «ءاهایإ هیعرو
 تقو تقو لک اه

 ةبوقع ىلع ليلد ثيدحلا ينو | نم نآ ىلع لیلد ثیدحلا ينو
 ةيصعم يف رمألا ةالو عاطأ نم هللا ةييصعم يف رمألا ةالو عاطأ (

 هللا ًایصاع ناک

 نأ ىلع اوعمجأ دق :هلوق امأو

 لوم وا مع نبا نوکی ال لاخلا
 ةلوؤخلاب لقعي ال

 ىلوم وأ مع نبا نوكي ال يذلا
 ةلوؤخلاب لقعي ال



 1۹ ققحملا ةمدقم

 :ًالماك هل ميقلا نبا حرش فٍذُح يذلا ثيدحلا #

 ةأرملا ةآرملا رشابت ال» :ثيدحل ميقلا نبا حرش فذح مت دق

 هب رمي ام باب «حاکنلا باتک يف .«اهيلإ رظني امناک اهجوزل اهتعنتل

 .رصبلا ضغ نم
 مالك وه ميقلا نبا مالك ناب ٌءاعدا ًادمع هفذح مت دقو

 رصتخ ىلع يوتجب ًاقباس عوبطملا باتكلا نأ ابو «صنلاب يباطخلا

 يعاد الف «ميقلا نبا بيذهت مث «يباطخلل ننسلا ماعم مث «يرذنملا

 .راركتلل ًايدافت «يباطخلا مالك صن وه يذلا ميقلا نبا مالك ءاقبإل

 )۷١/۳(. عوبطملا يف اذك

 «يباطخلا مالك قرافي هنأ دج ميقلا نبا مالك يف رظانلاو

 صنب هعبتآ مث يباطخلا صن كل ركذأسف .همالك صن وه سيلو

 .قرافلا كل نيبتيل ميقلا نبا مالك

 ماعم يف ثيدحلا اذه هحرش دنع )۷١/۳( يباطخلا لاق

 رصح طبض ةفصلاب طبضي دق ناويحلا نأ ىلع ةلالد هيف' :ننسلا
 ها."ناويحلا يف ملسلا زاوج ىلع هب اولدتساو .ةطاحإو

 نأ هيف" :ثيدحلا اذه هحرش دنع لوقي وهف ميقلا نبا امأ

 بئاغلا عيب زاجأ نم هب كسمتيف «ةياورلا ماقم موقي فصولا

 ها ."ناويحلا يف ملسلاو «ةفصلاب

 ءيباطخلا مالك صن وه سيل ميقلا نبا مالك نأ ىلع ةوالعف



V.ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 اه قرطتي و .ةفصلاب بئاغلا عیب ةلأسم دافأ دق ميقلا نبا مالکف

 .لمأتف .ًايئاهن يباطخل ا

 :ميقلا نبال يرذنملا لاوقأ ضعب ةبسن #

 ركذأ ةقباسلا ةعبطلا ءاطخأ نع يمالك متخأ نأ لبق يلعلو

 ةبسن وهو الأ ءلهسلا اطخلاب سيل وهو «تارم ةدع رركت ًأطخ
 .ميقلا نبال يرذنملا لاوقآ ضعب

 يف اهيلع ًاهونم عضاوملا كلت باتكلل ئراقلا دجيسو
 .ىلاعت هللا نذإب اهنكامأ

 :ناهيبنت #

 :لوألا هيبنتلا

 هذه نأ ىلع هيبنتلاب ةقباسلا ةعبطلا ءاطخأ نع يمالك متخأو

 ين لذُب يذلا دهجلا نم صقنت ال هركذأ مل ام ريثك اهريغو ءاطخألا

 وأ إطخ نم ولخي ال رشبلا لمع هنكل ءأدج ريبك دهج هنإف ءاهجارخإ
 ركذأسو «هللا ءاش نإ رجألا باصأ دق هبحاص نوكي داهتجا وأ للز

 دكؤي ام هنم لوقنملا هلصأ ىلع طوطخملا ةلباقب ماق نم مالك انه

 انيبم ةزمح لآ قازرلا دبع نب دمحم خيشلا ةليضف وهو «ىنعملا اذه
 باتك ىلع هقيلعت ةياهن يف لوقي ثيح «لمعلا يف لوذبملا دهجلا



 ۷۹ ققحملا ةمدقم

 مت دق" :(۲١١ص) ىلوألا ةعبطلا نم ريخألا دلجلا يف ننسلا بيذهت

 ردق ىلع هنم لوقنلا هلصأ ىلع باتكلا اذه ةلباقم يدي ىلع

 .ًاطخ ًانايحأ ةملكلا طقني دقو ءًابلاغ طوقنم ريغ لصألاو «ناكمإلا

 يعدأ الو «رهظت ىتح ؛الیوط ًافوقو ةملكلا يف فقآ تنكف

 .ًاعسو رخدأ م ينأ ريغ ءاطخ يدعب هؤرقي نمل رهظي دقف .ةمصعلا

 نم لوصألا ىلإ هيف هبتشأ اميف عجرأ تنك دقو .ًادهج تيلآ الو

 بتك نم ةياهنلا ىلإو «لاجرلا بتك نم ةصالخلا ىلإو «ةتسلا بتكلا

 نم رشع عبارلا مويلا يف هتبتكو .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .بيرغلا
 ۱١٤١". ةنس لوألا عيبر رهش

 .هلمع لبقتو ةعساو ةمحر هللا هحر

 :يناثلا هيبنتلا

 ىلع ةيوتحلا ةعبطلا ىلع وه امنإ ةيعبطملا ءاطخألا يف مالكلا

 .ميقلا نبا بيذهتو يباطخلا ملاعمو يرذنملا رصتخ

 اهيلع انمالك سيلف «دوبعملا نوع عم ةروشنملا ةعبطلا امأ

 ةقباسلا ءاطخألا ىلإ تعمج دق اهنإف هدقنلا قحتست ال ذإ ءةتبلأ

 .ةربثك ىرخأ ءاطحخأ





 :عبارلا ثحبملا
 قيقحتل تلا جهنمو ةيطخلا ةخسنلا فصو

 ٠ :نابلطم هیفو
 .ةيطخلا ةخسنلا فصو :لوألا بللطملا

 .قيقحتلا جهنم :يناثلا بلطملا





 Vo ققحملا ةمدقم

 .ةيطخلا ةخسنلا فصو :لوألا بلطملا

 نم ةسيفن ةطوطخ ىلع باتكلا اذه يقيقحت يف تدمتعا

 .-هللا هحر- تمكح فراع خيشلا ةبتكم

 زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نم ةروصم يدنع يتلا ةروصلاو
 فراع خيشلا ةبتكم ةعومجم ۲۴۲ ۱۳١/ :فينصتلا مقر هللا هحر

 . ۵ :ظفحلا مقر «تمكح

 ‹«نيتحفص نم ةنوكم ةقرو لك «ةقرو ۲۷١ :اهقاروأ ددع

 .ةحفص ٠٥١ :اهتاحفص ددع نوكيف

 .ًارطس ٠٠ :اهيف رطسألا ددع

 :ساقملا ۲٠٣,٥١ × ١,۱۸

 :هصن ام اهنم ىلوألا ةحفصلا ىلع ءاج دقو

 رصتخ يشاوح دئاوز زييت نم دودولا ميحرلا هب نم ام اذه
 نيدلا سمش ةجحلا ظفاحلا مامإلا خيشلا اهداز يتلا دواد يبأ ننس

 .هنانج حيسف هنكسأو هنارفغب ىلاعت هللا هدمغت ةيزوجلا ميق نب دمحم

 .يدوعسلا دمحأ نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هدرج

 ."نيمآ .هفطلب یلاعت هللا هلماع

 نأ الإ «حضاو يخسن ةطوطخملا هب تبتك يذلا طخلاو

 .بلاغلا يف ةطوقنم ريغ اهيف تاملكلا

 اهنأ امك «تاقبلعتو تاحيحصت اهيلع ةديج ةخسن يهو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 .ةخسنلا هذه ةيمهأ نْيي ام اذهو .هنم ةخوسنملا لصألا نم ةلباقم

 ةيدق ةخسن اهنأ ربكأ ةميق اهيطعيو ةخسنلا هذه زيي امنو

 ' .ه١۷۹ ةنس تبتك ءاهفلؤم هيف شاع يذلا رصعلا ىلإ ةبيرق
 يقتلا نب دمحم نب ميهاربإ) :اهبلاغ علاط دق اهنآ امك

 .طوطخملا ةياهن يف كلذ ءاج امك «(يسدقملا

 نم- ةطوطحم خسن ةلالث دجوت هنأ ملعلا عم :ةظحالم

 نع ةخوسنم «خسنلا ةرخأتم اهلك اهنأ الإ «باتكلا اذه -دنهلا

 اهب لاغتشالاو اهيلع دامتعالل ًايعاد َرأ ملف «تمكح فراع طوطخم

 ىلإ عاد نود يشاوحلا لقلي ءاهنيب قورفلا نايب ذإ «صنلا قيقحت يف
 ملعا هللاو .كلذ



 ¥ ققحملا ةمدقم

 :قيقحتلا جهنم :يناثلا بلطملا

 .تايآلا وزع -

 نايب ىلإ لصوي اب «ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت تمزتلا -
 «ميقلا نبا مالك نم مكحلا هيف حضتا ام الإ ءاهيلع مكحلاو اهتجرد

 .اهيلع مكحلا مزتلا الف

 ينإف ميقلا نبا اهيلع ملكت يتلا بابلا ثيداحأ امأ -
 .ةتسلا بتكلا نم اهجرخأ

 امف «بابلا ءانثأ ميقلا نبا هركذي ام اهريغ نم ناك امو -

 ‹هنم هجيرخت ىلع رصتقأ ينإف امهدحأ وأ نيحيحصلا يف اهنم ناك

 هجيرخت ىلع رصتقأف نحيحصلا ريغ نم ةتسلا بتكلا نم ناك امو

 .نيعم جهنم كلذ يف يل سيل هنإف اهريغ نم ناک امو «طقف اهنم

 اذه ةمئأ لاوقأ قتيرط نع وه امنإ ثيداحألا ىلع يمكح - -

 .نأشلا

 .ةيمهأ وأ ةبسانم هل ناك ام لب دري ملع لكل مجرتأ م -

 .ةبيرغلا ظافلألا ضعبل ةمجرتلا -

 يبأ ننس نم هنطوم دورو دنع بابلا ثيدح ركذأ ينآ -

 نبا مالك نم بابلا ةيادب يف هيلإ ةراشإلا دنع وأ «صتلا يف دواد
 .هصنب ًاروكذم نكي مل نإ اذه «يرذنملا وأ ميقلا

 «همالك داريإ دنع يرذنملل دواد يبأ ننس رصتح ىلإ وزعلا -



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 هركذأ ينإف ةدئاف همامتب همالكل ناكو «صنلا يف همالك رصتخا اذإو

 .ةيشاحلا ي

 ةحفص لك سأر ىلع باوبألا نم باب لك ةيادب تلعج -
 .ةديدج

 نيسوق نيب صنلا لخاد طوطخملا تاحول ماقرأ تابثإ -
 .نیفوقعم

 اهيلإ عوجرلا لواحأ ينإف «لوقن نم باتكلا ين عقي ام -
 اعوبطم اهنم ناك امف .اهيلإ ةلاحإلا مث «فيرحت وأ طاقسإ نم ًافوخ
 رسيتي ام ىلعف عوبطملا ريغ امأو ءهيلإ إ عوجرلا هللا ءاش نإ مزتلأ ينإف

 .يل

 :هللا هحر ركاش دمحآ خيشلا تاقيلعت ٠

 هللا هحر ركاش دمحم دمحأ خيشلا ثّدحلا تاقيلعت تلقن -

 ةيمهألو «ةهج نم مَّلَعلا اذه ةناكل ًارظن «شماوملا يف ىلاعت

 ىلع هقلع يذلا ناكلا سفن يف اهتعضوو «ىرخأ ةهج نم هتاقيلعت

 .ةيدقلا ةعبطلا نم ميقلا نبا بيذهت
 ننس رصتخ) عوبطملا باتكلا يف هللا هحر خيشلا تاقيلعتو

 (ميقلا نبا بيذهتو «يباطخلل ننسلا ماعمو «يرذنملل دواد يبا
 رثكأو ءيناثلا ءزجلا لماكو «عوبطملا نم لوألا ءزجلا لماك يف تناك



 ۷۹ ققحملا ةمدقم

 ىلإ يشأ امك- عوبطملا نم ۲۸۹ص نم هيف قلعي مل ذإ «ثلاثلا ءزجلا

 تداعو -كاذنآ ضايرلا ةنيدم ىلإ هرفسل عوبطملا ةيشاح يف كلذ

 .ثلاثلا ءزجلا رخآ ىلإ ۳۳۹ ص يف هللا ههر هتاقیلعت

 تاقيلعت هل دجوت ال باتكلا ةياهن ىلإ عبارلا ءزجلا نمو
 .ةتبلأ

 يآ هيف عقي ملو ءاليلق ناك لوألا ءزجلا ىلع هقيلعت نأ امك

 .ميقلا نبا مالك ىلع قيلعت
 يف هيلع يه امن ريثكب رثكأ هتاقيلعت تناكف يناثلا ءزجل ا امأ

 عضوم يف ناك ميقلا نبا مالك ىلع هقيلعت نأ الإ «لوألا ءزجلا

 .طقف دحاو

 ىلع خيشلا تاقيلعت نم ًاظح رفوألا وهف «ثلاثلا ءزجلا امأ

 .یلاعت هللا نذإب اهناکم يف اهارتس امک «میقلا نبا مالک

 قيلعتلا نع ركاش دمحأ خيشلا قيلعت عاطقنا ببس نع امآو

 وه هب انثدحيس ام وهف «هحيحصت يف ةكراشملاو باتكلا يقاب ىلع
 يقفلا دماح دمحم خيشلا ًابطاخ لوقي ثيح «يتآلا همالك يف هسفن

 :هللا هجر

 بيذهت جارخإ يف انكارتشا نم ناک ام یسنت كنظأ الو)

 نم بتكت امن ريثك يف كضراعأ تنك فيكو «ميقلا نبال ننسلا
 .لمعلا يف انكارتشا مكجب ّيلإ بست نأ نم جرحت يتلا «تاقيلعتلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰

 ام ىلع ام دحاو لك عفوي نأ ىلع قافتالا ىلإ انررطضا ىتح

 تباث ثيدح كبجعي مل اذإ -نايحألا ضعب يف- تنكو
 داكي ام هلیوأت ىلإ بهذت- هفعضب مكحلا عطتست ملو «حيحص
 .يناعملا ىلع ظافلألا ةلالد نع هجرخي

 اهاعنيو اهاعنن يتلا يه ةقيرطلا هذه نأب كحصنأ تنكو

 .كداهتجا نع عجرت نكت ملف .يأرلا لهأ ىلع ةنسلا ءاملع

 كعانقإ تلواح «ةنُيعم ةشماه تبتك نيح رمألا دادزا مث

 ءلعفت ال نأ كيلع تمزعف ءاهتابثإ ىلع تررصأف ءاهنالطبب
 كارتشالا نم يدي تضفن باتكلا يف تعبط اذإ اهنأ كيلإ ترذعأو

 لثم هيف رشي باتک ىلع يمسا عضو عيطتسأ ال ذإ «هحيحصت يف
 .'(هيف لمعلا تكرتف .يمالكب ابعت ملف .مالكلا اذه

 ةبتكم ه ١٠٤٠۸ ةيناثلا ةعبطلا ءركاش دمع دمحأ ةمالعلا ملقب «قحلا ةملك )١(

 ."٠١-٠٠۳:ص .ةنسلا



 ةيطخلا ةخسنأ لا نم جذاغ





 درأر ا

 هناا اط اوحر باور زی اس: دود ول ج ماوحرباو زر احا
لا أ اهدازنلا

 
 ن شیلا طاطا یا رسا ا

 :دارط لاتا یک نوما نو
 لل ارتسآ جنا دج یش کسا
 نیاز لاتا هلام یو ماچ ارو



 ۵ اشر اراز اوو دع لزم ادآانر مخل ازیخل اشرس

 ` ةكلساتعإ ر ی ارشاد لعلام اعات یال د 4 `

 ا نیا وفا ودعالو ناحل ةساعلآو رادو

 ادا قلا هلآد ن لاعلا بد هل زسه رخو هالا هل آالدا

 ب نارا للل یک نامل جر خبل اد اوسرو عار :

 2 2لا ارل اض زما ق زو نبدا بلع
i,الغا لاعاد اروع ودل ا اإ ازرار لاو تشاو  . 

 . لنت يۇتلإاقازشدباسالاۋ وتن اچو ل اعالاو الحال ارز وب ۰
 .تعرطد اف اهب نق شدا ان ةر خوا عل ر ١١ كاللا
 . .گێونو هرزخلو ةع ةتغاط دال وارض لنس ۋا او
 . مقرنا ا الا نشوب اب ەننجزو د ىلغاو قوص مايل

 عضوا رضوا لز ةر س هدر ر فال ر حال تب ٠

 لالما وف: : كا لغرام لا ولزا ززو هغ
 . اضالذاو اع اعا دنیا "یعلزم هدر ہبشراو دلا د لغو

sغم جومات امالا لاد ةلاشرلإ علف افاعاولف 

 س تاد < اە دغ هدصنالو جاع هدانا اى حەلاو

 ٍخ "دانارو خار ادت علو القال ا زنتسلا زند ىم ەل وعد .

 | . تورلا اخ لغةساد الضر تبشلالةل چوە نلع ەن لنج

 چ لا رجال واذا غر اتما ل کاش ادو ن ینا د
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 لها گو نیحا تو هل او رع اسل هنا ل كسا
 د اراب لاا لساعات خاب راو اجرل ٤ور حل و ہنس او ماس لز لع تول ا ل اوعہب نا سولا

 ملاپ وب بر رار ووالد ا

 ةريخألا ةقرولا ةروص





 :يناثلا مسقلا

 ققحملا صنلا





 دود

 8 دواد ېب ل ا
 هننخ :

O 
 نبيدلا سمش ةجحلا 1 شتا را 5

 ا اا دیش ببم نم

 a بزوجلا ميف نب ا
 سا 0 ۳” هللا هدمخت ا او هنارفغب یلاعق

 ي دمحم يدوحسلا دمحأ نب 8

 هفطلب ىلاحت هللا هلماع

 نیما





 ۹۹۱ ةمدقملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 “4ادشر ارم نم ال ئيَحَو ةمحَر كلدل رم انآ ابر

 ةيزوجلا ميق نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا لاق
 :هل هللا رفغ يلبنحل ا

 الإ ناودع الو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيلاعلا بر هلل دمحلا

 .نيملاظلا ىلع

 ‹ءنيملاعلا بر «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .نيلسرملا هلإو
 ءنيملاعلل ةحر ثوعبملا «هلوسرو هدبع ادم نأ دهشأو

 نيب هتلاسرب هللا قرف «نيفلكملا عيج ىلع ةجحو «نيكلاسلل ةجحمو
 نازيملا رهف «نيقيلاو كشلاو «داشرلاو يغلاو «لالضلاو ىدهلا

 لاوقألا نزوت «هقالخأو هلامعأو هلاوقأ ىلع يذلا «حجارلا

 نم ىدهلا لهأ زيمتي «هب ءادتقالاو هتعباتبو ءلامعألاو قالخألاو

 .لالضلا لها

 «قرطلا موقأ ىلإ هب ىدهف «لسرلا نم ةرتف نيح ىلع هلسرأ
 «هريزعتو «هتبو «هتعاط دابعلا ىلع ضرتفاو «لبسلا حضوأو

 اهيلإ دسو «باوبألا هتنج نود قلغأو «هقوقحب مايقلاو «هريقوتو

 )١( ةيآ فهكلا ةروس )٠١(.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 هل عفرو «هردص هل حرشيف ءهقيرط نم الإ دحأل حتفي ملف «قرطلا

 .هرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو ةلذلا لعجو «هرزو هنع عضوو «هركذ

 نم هب دشرأو «ةلاهجلا نم هب ملعو «ةلالضلا نم هب ىده
 ةلاسرلا غلبف ءًافلغ ًابولقو ءًأامص ًاناذآو ءًايمع ًاننيعأ هب حتفو «يغلا

 هنع هدري ال ءداهجلا قح هللا يف دهاجو «ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو

 يف سمشلا ریسم هتوعد تراس یتح اص هنع هدصی الو دار
 .راهنلاو ليللا غلب ام ميقلا هنيد غلبو «راطقألا

 بقاعت ىلع ةمئاد ةالص «نيبيطلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصف

 :دعب امأ ءًأريثك ًاميلست ملسو «نينسلاو تاقوألا

 هناديم يف نوقباستملا ىرجو «ةيانعلا هيلإ تفرص ام ىلوأ نإف

 ملعلا «نولماعلا هيلإ رمشو «نوسفانتملا هيف سفانتو «ةياغ لضفأ ىلإ

 ةاجن ال يذلا ءنيملاعلا بر لوسرو «نيلسرملا متاخ نع ثوروملا

 رفظ نم يذلا ءهببسب قلعتلاب الإ هيراد يف هل حالف الو هب الإ دحل

 بطق هنأل ؛مرحو رسخ دقف هنع فرص نمو «منغو زاف دقف هب

 «هيلإ هعجرم يذلا نايإلا ةيخآو «هيلع اهرادم يذلا ةداعسلا

 هريغ نم يدها بلطو «لاحم هنودب هناوضر ىلإو هللا ىلإ لوصولاف

 .لالضلا [ب /۲ 1 نیع وه

 هناحبس وه اهلعج يتلا قيرطلا ريغ نم هللا ىلإ لصوي فيكو

 ايدام اهب هلوسر ثعبو «هيلع اهيف كلس نمل ةلادو «هيلإ ةلصوم



 ۹۳ ةمدقملا

 !!؟ ًايداه اهيلإو ءًايعاد اهمالعأ ىلع هماقأو

 هاده قتيرط نع وهو «دودسم اهريغ يف كلاسلا نع بابلاف
 ًادرط هللا نم دادزا ءًاداهتجاو ًاحذک دادزا املک لب «دودصم هتداعسو

 جهنملا نع ضرعاو «ميقتسملا طارصلا نع فّدَص هناب كلذ ءأداعبإو

 «لاقلاو ليقلا ةرثكب هسفنل يضرو «لاجرلا ءارآ عم فقوو «ميوقلا

 هديبعلا نم هلاثمأ ىلع ًالايع نوكي نأ عنقو ءديلقتلا ضرأ ىلإ دلخاو

 الو ءاهجراعم هتاجرد يف قتري ملو ءاهجهانم ملعلا لبس نم كلسي

 هضایر نيب بلقتی هبلق تاب الو «هقراوب راونآ هدلخ يف تقلات

 ًابرشم دروو «هنابل ةمصعلاب رهطت مل يدث نم عضترا هنكل «هقئادحو

 ءامدلاو جورفلا هنم جضت «هناسلو دراولا بلق هردك املاط ًانجا

 ىلإ قوقحلا هنم جعتو «مارحلا مّرحو «لالحلا للح نم ىلإ «لاومألاو

 .ماكحألاو عئارشلا لّرنم

 ًايح هبلق ناکو «ًايعاس هسفن ةداعس يف ناک نم ىلع قحف

 كلم ال نم ةرصن يف هيعسو هّدك لعجي نأ نع هسفنب بغرپ نآ ءایعاو
 يف ْمُهيْعَس لَض َنيِذَلال لزانم يف اهزني ال ناو ءًاعفن الو ًارض هل

 ًاموي دعب نإف «(اعنص نوئيسحُي ملأ نوُبسحَي مُهَو ايلدلا ةايحْلا
 هيدي ىَلَع مِلاظلا ضَعَي موي نوقحلا هيف حبريو «نولطبملا هيف رسخي

 )٤ ٠١(. ةيآ فهكلا ةروس (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٤

 سانا لك وعدن موي البيس لوُسْرلا عم تڌخئا يني اي لوق

 نوُمَلظُب الو مُهَباِ نوري كلوا هييم هبا يتوأ نمف مهماتاي
 . ایف

 «هرهظ ءارو هتنس ذبنو «همامإ لوسرلا ريغ ذختا نم نظ امف

 موي ملعيسف «همامأو هينيع نيب اهءارآو لاجرلا رطاوخ لعجو

 وأ رهاوجلا نم رضحأ اذام نزولا دنعو «عاضأ ةعاضب يأ ضرعلا
 .عاتملا يئ u) ڈرخ 2.

 :لصف
 ثعشألا نب ناميلس دواد يبل ننسلا باتك ناك الو

 هب هللا هصخ يذلا عضىملاب مالسإلا نم هللا هحر يناتسجسلا

 عازنلا دراوم يف ًالصفو «مالسإلا لهأ نيب ًامكح راص ثيجب

 ىضري همكجبو [أ /۳ ] «نوفصنملا مكاحتي هيلإف «ماصخلاو
 «بيترت نسحأ اهبترو «ماكحألا ثيداحأ لمش عمج هنإف ؛نوقِحْلا

 اهنم هحارطاو «ءاقتنالا نسحأ اهئاقتنا عم ماظن نسحا اهمظنو

 .ءافعضلاو نيحورجلا ثيداحأ

 )١( ةيآ ناقرفلا ةروس )۲۷(.

 )۲( ةيآ ءارسإلا ةروس )۷١(.

 ) )۳طيحلا سوماقلا :رظنا .عاتملا ادرأ :يآ ١/ ١١١-٠١١.



 ةمدقملا ۹6٥

 ميظعلا دبع دمحم وبأ نيدلا يكز ظفاحلا ةمالعلا مامإلا ناكو

 وزعو «هبيذهتو هراصتخا يف نسحأ دق ىلاعت هللا هحر يرذنملا

 ناسحوال عدي دکي مل یتح نسحاف «هبیرقتو هللع حاضیإو «هثیداحأ

 .اعبت هل هفلخ نم ءاج یتح قبسو «اعضوم
 ءداعملا مويل ةريخذ هتذختاو «دازلا لضفأ نم هباتك تلعج

 ىلع مالكلا نم هيلع تدزو «لصألا هب وه بآه ام وحن هتبذهف

 م ثيداحأ حيحصت ىلإ ضرعتلاو ءاهلمكي ل وأ ءاهنع تكس للع

 ةدايزو ءاهلفقم حتفي ل ةلكشم نوتم ىلع مالكلاو ءاهححصي

 لعل ةليلج عضاوم ىلع مالكلا طسبو ءاهيلإ رشي ل بابلا يف ةحلاص
 اهيلع ىن ناب ةريدج ىهف هاوس باتك يف اهدجب ال دهتجملا رظانلا

 ۰ .ذجاونلاب اهيلع ضعْيو «رصانخلا
 نأو «هترفغم ًابجوم «ههجول ًاصلاخ هلعجي نأ ةبغرلا هللا ىلإو

 .هنم دافتسا وأ «هیف رظن وأ «هأرق وأ «هبتک نم هب عفني

 لوسر ةنس لعجو «ةيمحلاو بصعتلا نم هللا ىلإ أربأ انف

 ءاهيلع ةلزنم ءلاجرلا ءارآل “”ةعفار ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لنع هناحبس هللاو ءوهسلاو روزلاو اطا نم هيلإ ًاربأ امک

 .بینآ هیلإو تلکوت هيلع «هللاب الإ يقيفوت امو «هبلقو لئاق لک ناسل

 .ةعبات :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (1)





 ۹۷ ةراهطلا باتك

 “[ةراهطلا باتك]

 ""ةصخرلا باب
 ظفاحلا لوق دعب هللا همر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 هللا یلص هللا لوسر یهن)» :هنع هللا يضر رباج لوق يف نیدلا يکز

 ماعب ضبقُي نأ لبق هتيأرف ‹ لوب ةلبقلا لبقتسن نأ ملسو هيلع
 :يذمرتلا لاقو «هجام نباو “يذمرتلا هجرخأو" :«اهلبقتسي

(VD1) ۰  
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 اذه نع “دمع تلاس :يذمرتلا لاقو :ميقلا نبا لاق

 .لصألا يف سيلو «حيضوتلل هتعضو نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا يف ةصحخرلا :يأ (۲)

 يف ةصخرلا باب :هيف بابلا ةجرتو ١. :مقر بابلا ٠۲٠/١ دواد يبأ ننس (۳)

 ٠١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو .كلذ

 .كلذ يف ةصخرلا نم ءاج ام -۷ «ةراهطلا باوبأ يف ١/ ٠١ يذمرتلا عماج ()
 يف ةصحخرلا باب ٠۸- ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱٠۷/١ هجام نبا ننس ()

 .ىراحصلا نود هتحابإو فينكلا يف كلذ

 .عوبطملا نم ةطقاس "نسح" هلوق )١(
 .يذمرتلا ننس نم عوبطملا يف كلذك وهو طوطخملا يف امك اهتابثإ باوصلاو

 ١/ ٠١. يذوحألا ةفحت عم عوبطملا يف كلذكو

 ./۱ يرذنملا ظفاحلل دواد يبأ ننس رصتخ )۷(

(A)يراخبلا مامإلا يآ . 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸

 حیحص ثیدح :لاقف ثيدحلا (01

 وهو حلاص نب نابآ نع هنآب رباج ثيدح مزح نبا لعآ دقو

 .""لوهجم ةياورب جتحجي الو «لوهجم

 روهشم حلاص نب نابآ :زوفم نبا لاق
 مه ىلوم يشرقلا دمحم وبآ ريمع نب حلاص نب نابآ وهو «ثيدح

 قاحسإ نباو نالجع نباو جيرج نبا هنع یور «يکملا [ب /۳]

 .رفعج يب نب هللا ديبعو

 تھ

 :لاقف ثيدحلا اذه نع ادم تلأس :لاق ۸۷/١ ريبكلا يذمرتلا للع يف )١(

 .قاحسإ نب دمحم نع دحاو ریغ هأور

(Y)سیلو حلاص نب نابأ ةياور هنإف رباج ثیدح امأو'" :لاق ۱۹۸/۱ ىلحملا ف  

 ."روهشملاب

 نب نابأ لجأل ۳٠۲/١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا ًاضيأ ثيدحلا فعضو

 .حلاص

 فيعضت ركذ نأ دعب نابأ ةمجرت يف ٩٥ /۱ بیذهتلا بیذهت ين رجح نبا لاق
 ادراوت أطخو امهنم ةلفغ هذهو" :لاق «ثيدحلا اذه مزح نباو ربلا دبع نبا

 مدقت نمو نڍعم نبا لوق هيف يفكيو ءامهلبق دحأ اذه نابأ فعضي ملف «هيلع
 ."ملعأ هللاو «هعم

 دمحأ نب زوفم نب ةرديح نب دمحم ركب وبأ دوجنا عرابلا ظفاحلا :وه زوفم نبا (۳)

 ثيدحلل ًاظفاح ناكو مزح نبا ىلع در هل «يبطاشلا يرفاعملا زوغم نب

 سمخ ةنس يفوت ءًاليبن ًاحيصف ًارعاش ًابيدأ ًانقتم لاجرلاب ًالاع «هللعو

 . ٤١١/١۹ ءالبتلا مالعأ ريس .ةئامسمخو



 ۹۹ ةراهطلا باتك

 نب نسحلاو دهاجم نع هحيحص يف يراخبلا هتياورب دهشتسا
 .ءاطعو ملسم

 ءنايزارلا ةعرز وبأو متاح وبآو نيعم نب ىيحب هقثو

 .يئاسنلاو

 يذلا يفوكلا ريمع نب حلاص نب نابأ نب دمحم دلاو وهو

 «مهريغو يفعجلا نيسحو يسلايطلا دواد وبأو ديلولا وبأ هنع ىور

 .ًاظفاح ناکو «ملسم خيش هنادکشم نمحرلا دبع يبآ دجو

 نمم وه سيلو «قاحسإ نب دمح هب درفنا هنإف ثيدحلا امأو

 حاحصلا ثيداحألا هثيدججب ضراعُي نأ فيكف «ماكحألا يف هب جتحي

 !!؟"”ةغباثلا ننسلا هب خسني وأ

 عم ٤٤٤/۲ يراخبلا حيحص يف يهف «دهاجم نع حلاص نب نابآ ةياور امآ (۱)

 . ... لسغ ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له باب ١١- «ةعمجلا باتك يف «حتفلا

 .ءاضقلا ةرمع باب - ٤١ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٥۸١ /۷ ينو

 عم ۲٣۳/۳ يراخبلا حیحص يف يهف «ملسم نب نسحلا نع هتياور امآو

 ٠١/ ينو .ربقلا يف شيشحلاو رخذإلا باب ۷١- ء«زئانجلا باتك يف «حتفلا
 .رعشلا لصو باب -۸۳ «سابللا باتك يف «حتفلا عم ۷

 باتك يف «حتفلا عم ٥۸١/۷ يراخبلا حيحص يفف ءاطع نع هتياور امأو

 .ءاضقلا ةرمع باب - ٤۳ «يزاغملا

 .۸۲ ١/ بيذهتلا بيذهتو ٠١ /۲ لامکلا بیذهت :رظنا ()

 :نيطرشب ثيدحلا نسح هنآ قاحسإ نبا يف ةصالخلا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۰

 مت .ضرعم هنم جرخملاو «نكمم هثيدح يف ليوأتلا نأ عم

 ."همالک

 يف ناک له ملعُب الو اه مومع ال لعف ةياكح حص ول وهو
 ؟ارايتخا وأ هوحنو ناكم قيض نم رذعل ناك لهو «ناينب وأ ءاضف
 !؟عنملاب ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا ىلع مّدَقُي فيكف

 يف نولوقت امف «لولعم ثيدحلا اذه نأ بهف :ليق نإف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ركذو «ةشئاع نع كارع ثيدح

 لوسر لاقف «ةلبقلا مهجورغب اولبقتسي نأ نوهركي اسان نأ ملسو

 "يتدعقمب اولبقتسا ؟اهولعف دق وأ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ."«ةلبقلا

 .درفنپ ال نأ -۲ .ثیدحتلاب حرصي نأ - ١

 ٠٠/١ دئاوزلا عمجمو ۸۷/4 ۷/۳ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا

 . ٦۲/١ يهذلل نازيملاو

 .زوفم نبا مالک يأ (۱)

 .ناسنإلا ةجاح ءاضقل دوعقلا عضوم :ميملا حتفب ةدعقملا (۲)

 ١/ ۲۷١. ينابرلا حتفلاو ١۷ /۳ برعلا ناسلو ۳۲۸/١ طیحلا سوماقلا :رظنا

 . ٠١۷/١ دنسملا يف دمحأ هجرخأ (۳)

 يف ةصخرلا باب-۸٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۱۷/١ هننس يف هجام نباو

 .ىراحصلا نود هتحابإو «فينكلا يف كلذ



 ۱۰۹ ةراهطلا باتك

 ىلع فوقوم وه امنإو «حصي ال ثيدحلا اذه نإ :باوجلاف

 .'”يراخبلا نع للعلا باتك يف يذمرتلا هاكح «ةشئاع

 اهكردي ال ةلع هلو «حصي ال ثیدح اذه :ظافحلا ضعب لاقو

 يبأ نب دلاخ نأ كلذو ءاهيلع نوناعملا ةعانصلاب نونتعملا الإ

 .هدانسإ ماقأ الو هنتم ظفحي مل تلصلا

 هب صتخملا كلام نب كارع بحاص تبثلا ةقثلا هيف هفلاخ

 ةورع نع كارع نع هاورف «هيقفلا ةعيبر نب رفعج :هثيدل طباضلا
 .كلذ ركن تناك اهنآ ةشئاع نع

 هب زواجي الو «هعفري ملو ةورع نع كارعل ثيدحلا نأ نيبف
 .ةشئاع

 ةحص عم كلام نب كارع يف ةجحلا وه ةعيبر نب رفعجو
 . "كلذ فالخب اهترهشو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيداحألا

 مرثألا نع ليسارملا باتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 .مهریغو ٠۰ /۱ هننس يف يطقرادلاو

 اذهو" :لاقو 4٤۷ مقرب ينابلألل ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس هجيرخت يف رظناو
 .اهرکذ مث «"ةريثك للع هيفو فيعض دنس

 ۹۰-٩۱. /۱ ریبکلا يذمرتلا للع (۱)

 .ركاسع نباو معاح يبأ ناو يراخبلا :ةعيبر نب رفعج ثيدح حجر نمو (۲)
 ٠٠١. /۲ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۲

 نع تلصلا يبأ نب دلاخ ثيدح ركذو هللا دبع ابأ تعمس :لاق

 اذه «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع كلام نب كارع

 تعمس :لاق كلام نب كارع :هل تلقف .لسرم :لاقف ثيدحلا

 عمس نيآ نم ]٤/[ كلام نب كارع :لاقو «هركنأف !؟ .ةشئاع

 .أطخ اذه «ةورع نع هيوري امنإ !؟ ةشئاعلو هل ام !؟ ةشئاع

 .ءاذحلا دلاخ نع ةملس نب داح :تلق ؟اذه یور نم :يل لاق

 «"تعمس'" هيف سیلو ءاذحلا دلاخ نع دحاو ريغ هاور :لاق

 .'"تعمس" هيف سيل ةملس نب داح نع اضيأ دحاو ريغ لاقو

 نع كارع نع ًاثيدح هحيحص يف ملسم یور دق :لیق ناف
 ."ةشئاع

 هنآ اونيبو كلذ ٤ هفلاخ هربغو دمحأ نأ :باوجلا :لیق

 . ٠۳٤-٠١٠١ :ص لیسارملا (۱)

 لضف باب-٦٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲٠۲۷/٤ ملسم حيحص (۲)

 لمحت ةنيكسم يتءاج» :تلاق اهنأ ةشئاع نع كارع نع تانبلا ىلإ ناسحإلا

 ىلإ تعفرو «ةرمت امهنم ةدحاو لك تطعاأف «تارمت ثالث اهتمعطاف ءان نيتتبا

 اهلكأت نأ ديرت تناك يتلا ةرمتلا تقشف ءاهاتنبا اهتمعطتساف ءاهلكأتل ةرمت اهيف

 هيلع هلا ىلص هللا لوسرل تعنص يذلا تركذف ءاهناش يبجعاف ءامهنيب

 .«رانلا نم اهب اهقتعأ وأ ةنجلا اهب امه بجوأ دق هللا نإ :لاقف ملسو



 ¥٠ ٍ ةراهطلا باتك

 ظفاحلا لوق دعب ةجاحلا دنع فشكتلا باب رخآ يف لاقو

 ."روهشملا وه يذمرتلا هلاق يذلاو" :نيدلا يكز

 ثيدح -لمحأ ىنعي- هللا دبع ىبأل تركکذ :لبنح لاقو

 «هآر نکلو «سنأ نم شمعألا عمسي :لاقف «سنآ نع شمعألا

 يف لالخلا هركذ «سنآ نع اذهب شمعألا ثدح ًاثايغ نأ اومعز
 . "للعلا

 تهرك ل :دمحأ تلأس :لاق انهم انثدح :ًاضيأ لالخلا لاقو

 فيك باب :هيف بابلا ةجرتو ٦. :مقر بابلا ۲۱/١-۲۲. دواد يب ننس (۱)

 .ةجاحلا دنع فشكتلا

 هيلع هللا ىلص ينلا نأ» رمع نب هللا دبع نع لجر نع شمعألا ثيدح دنع

 وبأ لاق .«ضرألا نم وندي ىتح هبوث عفري ال ةجاح دارأ اذإ ناك ملسو

 رهو كلام نب سنأ نع شمعألا نع هاور برح نب مالسلا دبع :دواد

 11 مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو .فيعض

 ۲٤/۱. يرذنملل دواد يبأ رصتخ (۲)

 نع شمعألا ثيدح جّرخ نأ دعب ۲۱-۲۲ /۱ هعماج يف يذمرتلا هلاق يذلاو

 ىتح هبوث عفري مل ةجاحلا دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا ناك» :لاق سنأ

 .لسرم نیثیدحلا الکو :رمع نبا ثيدح نعو هنع لاق مث .«ضرألا نم وندي

 .روهشملا وه اذهو «للسرم ثيدحلا نأ يذمرتلا هلاق يذلاف

 .۷۱ :مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا يف رمع نبا ثيدح ينابلألا ححص دقو

 نبال ءلالخلل للعلا نم بختنملا باتك عبط دقو «عوبطم ريغ لالخلل للعلا (۳)

 .لقنلا اذه هيف دجأ ملو «يسدقملا ةمادق



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 8

 هل ناک :تلق .ثدح نمع يلابي ال ناک :لاق ؟شمعألا لیسارم

 «معن :لاق ؟ملسم نب لیعامسإو يشاقرلا ديزي ىوس فيعض لجر
 هللا یلص يلا نآ») :سنآ نع ميهاربإ نب ثایغ نع ثدحب ناک

 .'«دعبأ ةجاحلا دارأ اذإ ناك ملسو هيلع

 ".ںوذک ناک :لاقف «میهارب نب ثایغ نع هتلاسو

 .ثيدحلا اذه ىلع فقأ ل (۱)

 رمألا نيب اذه ثايغو " ۸/٦: لماكلا نم ثايغ ةمجرت يف يدع نبا لاق دقو

 .'ةعوضوم هبش اهلك هثيداحأو «فعضلا يف

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح اهنم «ثيداحأ ةدع ثيدحلا اذه ىنعم يف ءاج دقو

 هيلع هللا ىلص ينلا ىتاف «رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عم تنك» :لاق

 .(«بهذملا يف دعبأف هتجاح ملسو

 ءاج ام باب ١١- «ةراهطلا باوبأ يف ۳۱-۳۲ /۱ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأ

 :لاقو .بهذملا يف دعبأ ةجاحلا دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 .حيحص نسح ثيدح اذه

 دعابتلا باب -۲۲ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ء١۲٠۱ /۱ هننس يف هجام نباو

 . ٠۹ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ءاضفلا يف زاربلل

 ليدعتلاو حرجلاو 1٠۹/۷ ريبكلا خيراتلا :اذه ثايغ ةمجرت يف رظنا (۲)

 ۸/٦. يدع نبال لماكلاو ۸٦ :ص يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلاو ۷

 .ةمادق نبال «لالخلل للعلا نم بختنملا يف لقنلا اذه ىلع فقأ ملو (۳)

 ۲۲۸/۱۰ ربلا دبع نبال دیهمتلاو ۲ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظناو

 .۱۸۸-۱۸۹ :ص يئالعلل ليصحتلا عماجو



 °1۰0 ةراهطلا باتك

 هب لخدی هلا رکذ هيف نوکی متاخلا باب رخآ يف لاقو
 لاق امك ًابيرغ نوكي اغنإو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب ءالخلا

 ."ملعأ لجو زع هللاو .يذمرتلا

 نع جيرج نبا نع «ةقث وهو مامه هاور ثيدحلا اذه :تلق

 .سنآ نع يرهزلا

 ٠١. مقر بابلا ١/ ۲٠ دواد يبأ ننس (۱)

 یلص يلا ناک» :لاق سنأ نع يرهزلا نع جيرج نبا نع مامه ثيدح دنع

 ثیدح اذه :دواد وبآ لاق .«همتاخ عضو ءالخلا لحد اذإ ملسو هيلع هلا

 سنا نع يرهزلا نع دعس نب دايز نع جيرج نبا نع فرعي امنو «ركنم
 نم هيف مهولاو «هاقلأ مث قرو نم ًاتاخ ذختا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ»

 .مامه الإ هوري مو «مامه
 ام باب-١۱ «سابللا باتک يف ۲۰۱ ٤/ هعماج يف ېذمرتلا :هجرخا ثیدحلاو

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «ىنميلا يف متاخلا سبل يف ءاج

 زع هللا ركذ باب-١١ ءاهننسو ةراهطلا باتك ين ۱٠١ /۱ هننس يف هجام نباو

 .ءالخلا يف متاخلاو ءالخلا ىلع لجو
 لوخد دنع متاخلا عزن ٠١- ةنيزلا باتك يف ٥٥۹/۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ءالخلا

 ."ركنم" :٥:مقر دواد يبآ ننس فيعض ين ينابلألا هنع لاقو

 كلذك مامه لاح ناک اذإو" :لاق ثیح ۲٦/۱. دواد يب ننس رصتخ (۲)

 امک «ًابیرغ نوکی امنإو «ثیدحلا نهوی ال هب هدرفتو .يذمرتلا هلاق ام حجرتیف

 .ملعأ لجو زع هللاو ‹«يذمرتلا لاق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰٦

 ةبدهو رماع نب ديعس هاور :للعلا باتك يف ينطقرادلا لاق

 يلا نا سن نع يرهزلا نع جيرج نبا نع مامه نع دلاخ نب
 .ملسو هيلع هللا یلص

 نع جيرج نبا نع مامه نع هاورف مصاع نب ورمع مهفلاخو
 .هيلع عباتي ملو ءًافوقوم ءالخلا لخد اذإ ناك هنأ سنآ نع يرهزلا

 نع جيرج نبا نع سيرضلا نب ىيجيو لكوتملا نب ىح هاورو
 .مامه نع هعبات نمو رماع نب ديعس لوق وحن «سنآ نع يرهزلا

 ماشهو «مصاع وبأو «يموزخملا ثراحلا نب هللا دبع هاورو

 دعس نب دايز نع جيرج نبا نع قراط نب یسومو «نامیلس نب
 ملسو هيلع هللا ىلص يلا دي يف ىآر هنأ سنآ نع يرهزلا نع
 ىلص ينلا هب ىمرف .ميتاوخلا سانلا برطضاف بهذ نم ًامتاخ
 ."«ادہآ هسبلآ ال» :لاقو ملسو هيلع هلا

 .ةيلاتلا ةيشاحلا يف ينايس امك "قرو نم" باوصلاو طخ اهلعل (۱)
 مقر ثيدحلا بقع ءًاقيلعت حتفلا عم ٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 هجرخأو .هب دعس نب دايز قیرط نم «باب ٤۷ «سابللا باتک يف ۸

 نم متاوخلا حرط باب-١۱ «سابللا باتک يف ۱٩٥۸/۳ هحیحص يف ملسم

 .هب مصاع يبأ قيرط

 هيف نکلو «هب جیرج نبا نع حور قيرط نم عضوملا سفن يف ًاضيأ هجرخأو
 .بهذ نم سیلو قرو نم هنآ ماخلا رکذ

 «سنأ نع يرهزلا ثيدحلا ىور اذه" ۰ حتفلا يف ظفاحلا لاقف



 ¥1۰ ةراهطلا باتك

 مالک یھتنا .جیرج نبا نع حيحصلاو ر اذهو

 ب ]٤/ .ينطقرادلا
 ثيدح نم يقهيبلا هاور هيل اراشا يلا لکو ب

 . فیعض دهاش اذه :لاق مث «هب جیرج نبا نع لکوتملا نب یجب

 يهاو :دمححأ مامإلا هيف لاق اذه ىيجب نأل هفعض امنإو
 هر لیلا

 .مهلك ةعامجلا هفعضو .“ءيشب سیل :نيعم نبأ لاقو

 فورعما نأل ؛طلغلا ىلإ هيف بسنو «هقيرط نم هججيرخت ىلع ناخيشلا قفتاو
 اغنإ هلثم سانلا ذاختا ببسب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هحرط يذلا متاخلا نأ

 "...رمع نبا ثيدح يف هب حرص امك «بهذلا متاخ وه

 هذه يف قرولا ركذ نوكي نأ هبشيو" ٤/ 1٤١: ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو

 هحرط يذلاف ءمهولا ىلع هنع لمحف «يرهزلا ناسل هيلإ قبس ًامهو ةصقلا
 ."....بهذ نم همتاخ وه

 .دعب عبطُي مل «ءينطقرادلل للعلا باتك نم سنأ دنسم )١(

 - مكاحلا قيرط نم يقهيبلا هاور ثيدحلاو ١/ ٠١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ًاقاخ سبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» -۱۸۷ ١/ كردتسملا يف وهو

 .«هعضو ءالخلا لخد اذإ ناکف "هللا لوسر دمحم" هشقن

 .يهذلا هقفاوو «ملسمو يراخبلا طرش ىلع مكاحلا هححصو

 .۷٦٤ص يداملا دبع نہال مدلا رجب :رظنا (۳)

 &/A0. يرودلا ةياور نيعم نبا خيرات (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 رظنيف «ةقث اذه ىيحيف «سيرضلا نب ىيجي ثيدح امأو

 ."هيلإ دانسإلا

 «حيحصلا يف ناخيشلا هب جتحا ًاقودص ةقث ناك نإو مامهو

 .هظفح یضری الو هنع ثدجب ال ناک دیعس نب ییجب ناف
 نبا ينعي جاجح يف هنم ًايأر اوسآ ییجی تیآر ام :دمحآ لاق

 . "یف هعجاري نأ دحآ عیطتسي ال «مامهو قاحسإ نباو ةاطرأ

 «حلاص هباتک :-مامه نع لئسو- عیرز نب ديزي لاقو

 . "عيش يواسي ال هظفحو

 هيف رظنی الو هباتک ىلإ عجری داکی ال مامه ناک :نافع لاقو

 عجر مث :لاق .كلذ هرکی ناکو هباتک ىلإ عجری الف فلاخپ ناکو

 هللا رفغتسنف ارثک ءیطخن انک نافع ای :لاقف هبتک يف رظنف دعب
 .° لجو زع

 نب ىیج :ًاعوفرم مامه عم هاور دقو" ۱١۸/١: صيخلتلا يف رجح نبا لاق (۱)

 ."يطقرادلاو مكاحلا امهجرخأ «لكوتملا نب ىيجيو يلجبلا سيرضلا
 «ينطقرادلا ننس يف الو مكاحلا كردتسم يف سيرضلا نب ىيحي ثيدح دجا ملو

 .ملعا هللاو
 . ٤٤١ :ص يداملا دبع نبال مدلا ريو ۲٠١/١ هللا دبع ةياور للعلا :رظنا ()

 A1YA/Y يجابلل حيرجتلاو ليدعتلاو TV /€ يليقعلا ءافعص :رظنا )۳(

 4/۷ لادتعالا نازیمو

 .۹۲-۹۳ /۷ لادتعالا نازیمو ۸/٤ يليقعلا ءافعض :رظنا (6)



 ۱۰۹ ةراهطلا باتك

 «ثيدحلا اذه يف فلوخ دق هنكلو قودص ةقث هنأ بير الو

 «"'دواد وب لاق امک «هیف طلغف هظفح نم هب ثّدح ام هلعلف

 . ينطق رادلاو «"يئاسنلاو

 دايز نع جيرج نبا نع روهشملا نأ “”يقهيبلا ركذ كلذكو

 ذختا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» :سنأ نع يرهزلا نع دعس نب

 .«هاقلأ مث قرو نم امتاخ

 .دواد وبأ :لاق امك «رکنم وأ ذاش ثیدحلاف اذه یلعو

 .يذمرتلا :لاق امك بيرغو

 .هب مامه درفت هلیلعت يف ركذ ام ةياغف :ليق نإف

 :نيهجو نم اڏه باوجو

 .مدقت امك هب درفنی مل امامه نأ :امهدحأ

 .ثيدحلا ةراكن بجوي ال ةقثلا درفتو ةقث امامه نأ :يناثلا

 ءالولا عيب نع يهنلا ثيدحب رانيد نب هللا دبع درفت دقف

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوخد ثيدحجب كلام درفتو “هتبهو

 .بابلا ثيدح جيرخت دنع همالک صن رکذ قبس دقو (۱)

 ٤٠٠٦/١. هل ىربكلا ننسلا يف (۲)
 .للعلا هباتك نم «همالك صن ميقلا نبا ركذ نأ قبس دقو (۳)

 ١/ ٠١. ىربكلا ننسلا يف (۴)

 .ًاعوفرم رمع نبا نع رايد نب هللا دبع نع «هيلع قفتم )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 .رفغملا هسأر ىلعو ةكم

 نوکي نأ امآو «يذمرتلا :لاق امک ًابیرغ نوکی نآ هتیاغ اذهف
 .الف ًاذاش وأ ًارکنم

 باب-١۲ «ضئارفلا باتك «حتفلا عم ٤۳ /۱۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ

 .هيلاوم نم ربت نم مثإ

 ءالولا عيب نع يهنلا باب۳ ‹قتعلا باتک يف 1140/۲ هحیيحص يف ملسمو

 .هتبهو

 هقرط عمجب يناهبصألا ميعن وبأ ىنتعا دقو" ٤٤/١١: حتفلا يف ظفاحلا لاق

 دبع نع هب ثدح نم «اسفن نيڻالثو ةسمخ نع هدروأف «رانيد نب هللا دبع نع

 .ميعن يبأل عقي م نمم سفنأ ةثالث ظفاحلا ركذ مث «'رانيد نب هللا

 .ًاعوفرم كلام نب سنأ نع يرهزلا نع سنأ نب كلام نع .هيلع قفتم ()

 «ديصلا ءازج باتک ‹«حتفلا م ۷۱-۷۰ ٤/ هحیحص ف يراخبلا :هجرخأ

 .مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوخد باب-۸
 رغب ةكم لوخد زاوج باپ-٤ «جحلا باتک ۰۹۸٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .مارحإ
 ءيرهزلا نع هب درفت ًاكلام نإ :ليقو" : ٤/ ۷١-۷۲ حتفلا يف ظفاحلا لاقو
 ىذاشلا ىلع مالكلا يف هل ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا كلذب مزج نمو

 :لاق نم لوق لمحيف ...انخيش اهركذ ىتلا ةعبرألا ريغ ًاسفن رشع ينثا ةياور
 ."ةلمجلا يف :يأ «عبوت :لاق نم لوقو ءةحصلا طرشب :يأ «كلام هب درفنا



 ۱۹۱٩ ةراهطلا باتك

 :ناعون درفتلا :ليق

 راند نب هللا دبعو كلام درفتك هب درفت نم هيف فلاخي رل درفت

 .كلذ هابشآو نيثيدحلا نيذهب

 اذه ىلع نتملا اذهب مامه درفتك «درفتملا هيف فلوخ درفتو

 هيلع هللا ىلص ينلا نإ» :اولاقو هيف هوفلاخ سانلا نإف دانسإلا
 .ثيدحلا «قرو نم امتاخ ذختا ملسو

 وري مل ولف «يرهزلا نع جيرج نبا نع فورعملا وه اذهف

 ثیدح ریظن ناکل هثیدحب مامه درفتو جیرج نبا نع ]1/٥[ اذه

 .هوحنو رانيد نب هللا دبع

 .هلامهإ مدعو قرفلا اذه ةاعارم يغبنيف

 سيرضلا نبا ثيدحو «ةفيعضف لكوحملا نب ىيحب ةعباتم امآو

 .هجرخآ نمو هلاح يف رظني

 ةريثك هوجو ىلع يرهزلا دنع ناك ثيدحلا اذه :ليق نإف

 ةزح يبأ نب بيعش ىورف ؛متاخلا ةصق يف هنع تيور دق اهلك

 دعس نب دايز ةياورك يرهزلا نع رفاسم نب دالخ نبا نمهحرلا دبعو

 .« قرو نم ًامتاخ ذختا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ» هذه

 حتفلا عم ١ هحيحص يف يراخبلا :اهجرخأ ةزمح يبأ نب بيعش ةياور )١(

 حتفلا يف امك يليعامسإلا اهلصوو .باب ٤۷- «سابللا باتك يف ًاقيلعت

T/1 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۲

 يلا متاخ ناک » سنآ نع يرهزلا نع ديزي نب سنوي هاورو
 .«يشبح هصف قرو نم ملسو هيلع هللا یلص

 نب رصن نب ییجحيو ییجب نب ةحلطو لالب نب نامیلس هاورو
 هيلع هللا ىلص يلا نإ» اولاقو يرهزلا نع سنوي نع بجاح
 نطاب يف هلعج يشبح صف هيف هني يف ةضف نم امتاخ سبل ملسو
 ."«هفک

 يف ًاضيأ ًاقيلعت يراخبلا اهجرخأ «رفاسم نب دالخ نب نمحرلا دبع ةياورو
 ۳۳٤/۱١. حتفلا ين امك ًاضيأ يليعامسإلا اهلصوو «عضوملا سفن

 يف باب-١٠ «ةنيزلاو سابللا باتك يف ۱۹۵۸ /۳ هحیحص يف ملسم :هجرخأ (۱)
 .يشبح هصف قرولا متاخ

 . مالا ذاختا يف ءاج ام باب-١ «متاخلا باتک يف ٤ هننس يف دواد وبأو
 ماخ يف ءاج ام باب-٤۱ «سابللا باتک يف ۱۹۹/٤ هعماج يف يذمرتلاو
 .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ءةضفلا
 هللا ىلص يلا متاخ ةفص-۷۸ «ةنيزلا باتك يف ۸ ىبتجنلا يف يئاسنلاو

 .ملسو هيلع

 .ماخلا شقن باب-۳۹ «سابللا باتک ين ۱۲۰۱ /۲ هننس يف هجام نباو
 باتک يف ۱۱۵۸/۳ هحیحص يف ملسم :اهجرخاف لالب نب نامیلس ةياور امأ ()

 هننس يف هجام نباو «يشبح هصف قرولا متاخ يف باب-١٠ ءةنيزلاو سابللا
 .هفک ېلی ام همتاخ صف لعج نم باب-١٤ «سابللا باتک ين ۲

 باتك ين ۱٦٥۸/۳ هحیحص يف ملسم :اهجرخاف ىج نب ةحلط ةياور امأو



 ۱1۳ ةراهطلا باتك

 نم بيرق رخآ ظفلب يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ هاورو

(0,e 
 . ادله

 يذمرتلا هركذ امك يرهزلا نع جيرج نبا نع مامه هاورو
)۲( 

 . هححص و

 هنأ رهاظلاف «يرهزلا دنع اهلك تاياورلا هذه تناك اذإو

 ؟هدحو مامه طيلغتل بجوملا امف «تاقوآ يف اهب ثدح

 ةعمجم اهنإف مامه طلغ ىلع لدت اهلك تاياورلا هذه :ليق

 اهنم ءيش يف سیلو «هسبلو متاخلا ذاختا يف وه امنإ ثيدحلا نأ ىلع

 .ءالخلا لخد اذإ هعزن

 .يشبح هصف قرولا متاخ يف باب-١٠ «ةنيزلاو سابللا
 . ۲٠۸/١ هدنسم يف ةناوع وبأ :اهجرخأف بجاح نب رصن ةياور امأو

 ‹«سابللا باتك يف «ًاقيلعت حتفلا عم ۳۳١/٠١ هحيحص يف يراخبلا اهجرخأ (1)

 .باب- ۷

 يف باب-٤۱ «ةنيزلاو سابللا باتک يف ۱۹۰۷-۱٣۰٩۸ /۳ هحیحص يف ملسمو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر دی يف رصبأ هن) سنا نع :هظفلو متاوخلا حرط

 قرو نم متاوخلا سانلا عنصف :لاق «ًادحاو ًاموي قرو نم ًاتاخ ملسو

 .«مهمتاوخ سانلا حرطف «همتاخ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا حرطف «هوسبلف

 .ماخلا كرت يف ءاج ام باب-۲ «متاخلا باتک يف ٤٤٦/٤ هننس يف دواد وبأو

 .هسبل كرتو متاخلا حرط ۸١- «ةنيزلا باتك يف ٥۸۱ /۸ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .بابلا اذه ةيادب يف قبس دقو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11٤

 ثيدحلا ةراكنب ظافحلا ءالؤه هلجأل مكح يذلا وه اذهف

 .هذوذشو

 ءاهلجأل هتبارغب مكح ةلعلا هذه عفد هنكمي | أال هل ححصملاو

 !؟هتبارغ هجو امف رکذ نم ةياورل افلا نکی ل ولف

 دنسلا ةهج نم هححص هنإف ؛ةعامجلل قفاوم يذمرتلا لعلو

 و تب حست نم دواد ابأ تعنم ىتلا يهو ءةلعلا هذه هبرغتساو ءةاورلا ةقعل

 هنكل دنسلا حيحص وه لب «فالتخا امهنيب نوکي الف

 .ملعأ هللاو «لولعم



 11٥ ةراهطلا باتك

 :ملسو هيلع هللا یلص هلوق "ءوضولا ضرف باب يف لاقو
 ."«ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم»

 :ماكحأ ةثالث ىلع ثيدحلا اذه لمتشا

 هب حتتفي ام حاتفملاو روهطلا ةالصلا حاتفم نأ :لوألا مكحلا

 . ها الإ هلإ ال ةنجلا حاتفم» :هنمو «هل ًاتاف نوكيف قلغملا ءيشلا

 يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .۳۱ :مقر بابلا ٤۹-٥۰ /۱ دواد يبأ ننس )۱2

 ا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبا نب يلع ثيدح وه (۲)
 .هرکذف
 نأ ءاج ام باب-۳ «ةراهطلا باوبأ يف ٩/١ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه :لاقو ءروهطلا ةالصلا حاتفم
 ةالصلا حاتفم باب-۳ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ٠١١/۱ هننس يف هجام نباو

 .روهطلا

 ةيفنحلا نب دمحم نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع نايفس قيرط نم مهلك
 دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .هب بلاط يبأ نب يلع نع

 . 0۵ :مقرب

 راخزلا رحبلا هدنسم يف رازبلاو ۲۳۲/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (۳)

 .۳۹-۳۸ ٤/ لماکلا يف يدع نباو ۷

 يبآ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم مهلك
 .هب ذاعم نع بشوح نب رهش نع نيسح
 رهش نيب عاطقنا هيفو رازبلاو دمحأ هاور ۱١/١: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱٩

 حاتفم ال هنأو رصحلا ديفي «روهطلا ةالصلا حاتفم» :هلوقو

 ( :نیقیرط نم هاوس اه
 ال ربخلا نإف ؛نيتفرعم اناك اذإ ربخلا يف أدتبملا رصح :امهدحأ

 نوکی نأ زوج الو «هنم معأ وأ أدتبملل [ب ]٥/ ًایواسم نوکی نأو دب

 لكو ماللاك همومع يضتقي اجب ًافرعُم أدتبملا ناك اذإف «هنم صخأ

 ًارابخإ نوكي نأ رابخإلا ةحص ىضتقا بخ هنع ربخأ مث ءامهوحنو
 .هل لصاح ربخلاو الإ هدارفأ نم درف ال هنإف ءأدتبملا دارفأ عيمج نع

 هب حتتفي ام دارفأ نم درف ال هنأو «رصحلا مزل اذه فرع اذإو

 .نيقيرطلا دحأ اذهف ءروهطلا وهو الإ ةالصلا

 هنأكف «معت ةفاضإلاو ةالصلا ىلإ فاضم أدتبملا نأ :يناثلاو

 ام عيمج وه روهطلا ناك اذإو ءروهطلا وه ةالصلا حاتفم عيمج :ليق

 .هریغ حاتغم اه نکی ( هب حتتغی
 تالوأو) :ىلاعت هلوق نأ ةمألاو ةباحصلا روهمج مهف اذهو

 عومجم :يآ رصحلا ىلع هنأ ""(نُهَلْمَح َنْعَضَي نأ ْنُهَلَجَأ لاَمخآلا

 .اهنم اذهو «ةفيعض زاجحلا لهأ نع هتياور شايع نب ليعامسإو .ذاعمو
 نب ءالعلا لسرأ ال ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةريسلا يف قاحسإ نبا ركذو

 .«هللا الإ هلإ ال اهعتافم :لقف «ةنجلا حاتفم نع تلئس اذإ») :هل لاق يمرضحلا

 . ٠۳۲ /۳ يرابلا حتف

 )١( :ةيآلا قالطلا ةروس ٤ .



 11۷ ةراهطلا باتك

 ةنسلا تءاجو .لمحلا عضو ؛هاوس نه لجأ ١ يذلا نهلجأ

 تاَمَلطُمْلاول :هلوق فالخب "هل ةررقم مهفلا اذه ةرسفم

 .قلطم وه لب ؛هل مومع ال لعف هناف "نصبر

 الإ اهيف لوخدلا نكي ال ةالصلا نأ تبث اذه فرع اذإو

 .روهطلاب
 ةالص هللا لبقي ال» :هلوق نم طارتشالا ىلع لدأ اذهو

 :نيهجو نم "اض وتی ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ

 «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ۳٠١ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور ام كلذ نم (1)

 .باب-١
 ىفوتملا ةدع ءاضقنا باب-۸ «قالطلا باتك ين ٠٠۲۲ /۲ هحیحص يف ملسمو
 . ...اهجوز اهنع

 نب رماع ينب نم وهو- ةلوخ نب دعس تحت تناك ثراحلا تنب ةعيبس نأ»»

 ملف «لماح يهو عادولا ةجح يف اهنع يفوتف -ًأردب دهش نمم ناكو «يؤلا
 هيلع هللا یلص هللا لوسر تیتأو :هیفو «هتافو دعب اهلج تعضو نأ بشنت

 ينرمأو «يله تعضو نيح تللح دق يناب يناتفاف كلذ نع هتلاسف ملسو

 .«(يل ادب نإ جیوزتلاب

 .۲۲۸ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 باب-۲ «لیحلا باتک يف «حتفلا عم ۳٤۵ /۱۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخآ (۳)
 -۲ «ةراهطلا باتك يف ۲٠٠١/١ هحيحص يف ملسمو «هل ظفللاو ءةالصلا ف

 مامه نع رمعم نع قازرلا دبع نع امهالك ءةالصلل ةراهطلا بوجو باب

 .ًاعوفرم ةريره يبأ نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸

 همدعو طرشلا تاوفل نوكي دق لوبقلا يفن نأ :امهدحأ

 «فاّرعلا قيدصتو «قابإلاك «لوبقلا نم عنمي مرح ةنراقل نوكي دقو

 .هوحنو «ةالصلل تجرخ اذإ ةآرملا بيطتو «رمخلا برشو
 هل لصحي م هنأ يضتقي «حاتفملاب حاتتفالا مدع نأ :يناعلا

 هلوخد دارأ نم ىلع لفقملا تيبلاك ؛اهنع دودصم هنأو اهيف لوخدلا

 .حاتفم ریغب

 بتري مل هنأو ءاهب دادتعالا مدع هانعمف لوبقلا مدع امأو

 لصحي دق اذهو «هيلع ةدودرم يه لب ءاهنم بولطملا اهرثأ اهيلع

 اهيلع هبقاعي ال ناک نإو ءاهب هنع برلا اضرو اهيلع هباوث مدعل

 دعب اه اضرلا تاوفو هباوث كرت "هتبوقع لب ةلمج اهكرات ةبوقع
 اهيلع هتبوقع ناف اهحاتفمب الصأ اهحتتفي مل نم فالخب ءاهيف هلوخد
 .حضاو اذهو ءاهكرات ةبوقع

 نيروهطلا مداع نإ :لاق نمل ةجح ثيدحلا يف لهف :ليق نإف

 اهحاتفمب ةحتتفم ريغ هتالص نأل ؛امهدحأ ىلع ردقي ىتح يلصي ال

 ؟هنم لبقت الف

 .هيف ةجح الو كلذ ىري نم هب لدتسا دق :ليق

 نإ :يهو «ثيدحلا دوصقم اهب نيتي ةدعاق ديهمت نم دب الو



 فقو وأ اهيف انكر وأ ةدابعلل ًأطرش هلعج وأ هلوسرو هللا هبجوأ ام

 .هب اهيف رمؤي يتلا لاحلا اهنأل ؛ةردقلا لاحب ديقم وه «هيلع اهتحص

 الف «رومأم الو رودقم ريغف [ 1/٦1 زجعلا لاح يف امو
 .هيلع ةدابعلا ةحص فقوتت

 دنع دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا بوجوك اذهو
 .زجعلاب كلذ طوقسو ةردقلا

 طقسيو «ةردقلا دنع ةلبقلا لابقتساو ةروعلا رتس طارتشاكو

 .زجعلاب
 ضئاح ةالص هللا لبقي ال» :ملسو هيلع هللا یلص لاق دقو

 تحصو «هنودب تلص رامخلا اهيلع رذعت ولو ““«رامخب الإ

 .اهتالص

 ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» :هلوق كلذكو

 يلصت ةأرملا باب-١۸ «ةالصلا باتك يف ٤۲٠/١ هننس يف دواد وبأ :هجرخأ (۱)

 .-هجام نبالو هل ظفللاو- رامخ ریغب

 لبقث ال» ءاج ام باب-۲۷۷ «ةالصلا باوبأ يف ۲٠١ /۲ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح :لاقو ««رامخب الإ ةأرملا ةالص

 اذإ باب-۳۲٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۲٠٠/۱ هنس يف هجام نباو

 .رامخب الإ لصت ل ةيراجلا تضاح

 تنب ةيفص نع نيريس نبا نع ةداتق نع ةملس نب دا قيرط نم مهلك

 ٠۹٩. مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو ءًاعوفرم ةشئاع نع ثراحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰

 هتالص تناکو هنودب یلص «ءوضولا هيلع رذعت ول هناف «(' «اضوتی

 .ةلوبقم

 میقي ال ةالص ئزجت ال» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق كلذكو

 هبلص رسك ول هنإف «"«دوجسلاو عوكرلا يف هبلص اهيف لجرلا
 .ةريثك هرئاظنو .هتالص هتأزجأ ؛هتماقإ هيلع رذعتو

 .اذه نم وه "ةالصلل ًاحاتفم روهطلا نوكيف

 دنع روهطلا رابتعا نكمي ل اذإ هنأ وهو ءرخآ رظن انه نکل

 يف هنودب عرشت ةالصلا نأ مكل نيأ نمف «هبوجو طقسي هنإف ؛هرذعت

 .مدقت دقو «ملسمو يراخبلا هجرخأ (1)

 ةالص باب-۸٤۱ «ةالصلا باتک يف ٥۳۳-٥۳٤ /۱ هننس يف دواد وبا :هجرحخا (۲)

 نميف ءاج ام باپٻ- ءةالصلا باوبأ باتك يف 01/۲ هعماج يف يذڏمرتلاو

 .دوجسلاو عوكرلا يف هباص ميقي ال

 يف بلصلا ةماقإ-۸۸ «حاتتفالا باتك يف ٠٠١-٥۲٠ /۲ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۸۲ ١/ هننس يف هجام نباو

 نع رمعم يبأ نع ريمع نب ةرامع نع مهلك .دواد ابأ الإ مهعيمجل ظفللاو

 .۲۱۷ :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةالصلا حاتفم :عوبطملا يف (۳)



 ۱۲۱۹ ةراهطلا باتك

 ؟لاحلا هذه

 .ةلأسملا فرح اذهو

 ريغ ضيحلا عم ةالصلاك هنودب ةالصلا نإ :متلق الهو

 اه ًارودقم راص املف ةأرملل رودقم ريغ روهطلا ناك ال ةعورشم

 نع زجاعلا نيب قرفلا امف ءاهتمذ يف تبترتو ةالصلا امه تعرش

 نم نكمتم ريغ امهنم الك نإف ءًأسح هنع زجاعلاو ءًاعرش روهطلا
 ؟روهطلا

 .باوج ىلإ جاتحي لاؤس اذه :ليق

 ةيعرشل ًايفانم عراشلا هلعج ضيحلا نمز :لاقي نأ :هباوجو
 ةدابعل اتقو سيلف «فاكتعالاو «موصلاو «ةالصلا نم :تادابعلا

 .ءيش هيف اهيلع بترتي الف «ضئاحلا

 ةرودقملا ةدابعلا بترتل لباق هقح يف تقولاف «زجاعلا امأو

 هتردق بسحب ةدابعلا ةيعرشل وفانم ريغ هقح ين تقولاف «هتمذ يف

 اب رمي يذلا روذعملا ضيرملاب قحلم زجاعلاف «ضئاحلا فالخب

 نم وه نمي ةقحلم ضئاحلاو «هنع زجعي ام هنع طقسيو هيلع ردقي

 .اقرتفاف ؛فيلكتلا لهأ ريغ

 ىلإ ةبسنلاب فيلكت نمزب سيل ضيحلا نمز نأ قرفلا ةتكنو
 .ةعاطتسالا بسحب فلكم هنإف زجاعلا فالخب ءةالصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» ملسم حيحص يف تبث دقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲

 اولصف ةالصلا ترضحف ةشئاع اهتلضأ ةدالق بلطل ًاسانأ ثعب

 ههل كلذ اوركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اوتاف ءوضو ريغب

 .'«مميتلا ةيآ تلزنف

 مهرمأي ملو مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص يلا ركني ملف
 الو هتیعورشم مدع ةلاحك بارتلا مدع [ب ]٦/ ةلاحو «ةداعإلاب

 .ذئنيح مميتلا ةيعورشم مدعل مميت ريغب اولص مهنإف «قرف

 نیب قرف يأف «هب ممتي ام مدعل مميت ریغب یلص نم اذکهف
 !؟هتیعورشم مدعو هسفن يف همدع

 هلاح بسح ىلع يلصي مداعلا نأ ةنسلاو سايقلا ىضتقمف

 هب رمآ ام لعف هنأل "دیعی الو ءاهعسو الإ ًاسفن فلکی ال هللا ناف
 ةرتسلاو لابقتسالاو مايقلا كرت نمك «ةداعإلا هيلع بجي ملف

 .سايقلاو صنلا بجوم اذهف «كلذ نع هزجعل ةءارقلاو
 «هماقم هلدب ماقف دوعقلا وهو لدب هل مايقلا :ليق نإف

 ؟لدب الو لصأ رغب ىلص انه مداعلاو ءاملا مدع دنع بارتلاك

 ةداعإلل نيبجوملاو ةالصلا نم نيعناملا ذخأم وه اذه :ليق

 .مميتلا باب-۲۸ «ضیحلا باتک يف ۲۷۹/۱ ملسم حیحص (۱)
 ۾ اذ باب-۲ «ممیتلا باتک يف ۱ هحيحص يف ًاضيأ يراخبلا هجرخأو
 .ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم امهالك .ًابارت الو ٌءام دجي

 .رهاظ اطخ وهو «ديعيو :عوبطملا يف (۲)



 ۲۴۳ ةراهطلا باتك

 ءلدب رابتعا ريغ نم يلصي هنإف ءةرتسلا نع زجاعلاب ضقتنم هنكلو

 .ركذلاو ةءارقلا نع زجاعلا كلذكو «لابقتسالا نع زجاعلا كلذكو

 'لدبملا نع زجعلاك عرشلا يف لدبلا نع زجعلاف ًاضيأو

 .ةعيرشلا ةدعاق هذه «ءاوس

 هزجع كلذكف ءةالصلا نم هعنمي ال لدبملا نع هزجع ناك اذإو

 .هّللا ءاش نإ «مميتلا باب يف ةافوتسم ةلأسملا ينأتسو ءلدبلا نع

 ‹«عيدب هجوب ةراهطلا يف ةينلا رابتعا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 يتلا ةالصلا حاتفم روهطلا لعج ملسو هيلع هللا ىلص هنأل كلذو

 عضو دق ناک ءیشلل ًاحاتفم ناک امو «هب الإ اهیف لخدیو حتتفت ال

 هنوك ةهج وه ةالصلل ًاحاتفم هنوك نأ ىلع ٌلدف هل دعأو هلجأل

 .اه ًاحاتفم لعُجو ةالصلل عرش اغنإ هنإف ءًأروهط

 نآ دب ال هلجأل عضوو ءيشلل عرش ام نآ مولعملا نمو

 وه اذه «هيلإ ًالخدمو هل ًاحاتفم لعج ام ًادصاق هب يتلا نوكي

 .ًاعرش تباث وه امك ًاسح فورعملا

 تأي مل رهطتلا ديري ال وهو ءام يف طقس نم نأ مولعملا نمو

 ىكح نمك اذه راصو «ةالصلا هل حتفت الف ءةالصلا حاتفم وه اجب

 ال اهنإف ءاهوقل دصاق ريغ وهو هلا الإ هلإ ال :لاق هنآ هربغ نع

 .حضاو ىنعما ذإ «"هنم" ةدايزل عاد كانه سيلو «هنم لدبملا :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 .اهدصقي م هنأل ؛هنم ةنجلل ًاحاتفم نوكت

 .ةالصلا حاتفم هل لصحي مل روهطلا دصقي مل امل اذه اذكهو

 الإ هل لصحي الو جحلا ةدابع حاتفم وه مارحإلا كلذ ريظنو

 ( [1/۷] مارحإلا هلابب رطخي ملو هريغ وأ رحل هدرجن قفتا ولف ءةينلاب
 .قافتالاب ًامرحم نکی

 .نّيب هللا دمحب اذهو ءارهطتم نوكي ال نأ بجي اذه اذکهف

 يناثلا مكحلا يف :لصف

 يف ميرحتلا رصح نم اذه ينو «ریبكتلا اهميرحتو») :هّلوق

 نم روهطلا يف ةالصلا حاتفم رصح يف مدقت ام ريظن ريبكتلا
 .ريبكتلا الإ اه ميرحت ال هنآ نيب ليلد وهو ءنيهجولا

 .ًافيدحو ًايدق ملعلا لهأ ةماعو «روهمجلا لوق اذهو

 ."”يظعتلا ىلع لدي ظفل لكب دقعني :ةفينح وبآ لاقو

 :اوفلتخا مث «ثيدحلا اذهب هيلع روهمجلا جتحاف

 "ركأ هللا" "ةظفل نيعتي :فلسلا رثكأو كلامو دمحأ لاقف
 ۳یلحو

 )١( ةيادبلا حرش ةيادهلا :ةيفنحلا بهذم يف رظنا ١/ ٤۷ قئارلا رحبلاو ۱/ ٠۲۳.
 .ظفل :عوبطملا يف () ٠

 ۲٠۳. /۱ يقوسدلا ةيشاحو ٥١١ /۲ بلاطلا ةيافك :ةيكلاملا بهذم يف رظنا ()
 . ٤١/۲ فاصنإلاو ٤1۸/١ عدبملا :ةلبانحلا بهذم يفو



 10 ةراهطلا باتك

 هللا "وا ربكأ هللا :نیظفللا دحأ نيعتي يعفاشلا لاقو

 ."ركألا

 هللا :وحن «هنم فرص امو ريبكتلا نيعتي :فسوي وب لاقو

 .".وحنو ربکلا

 اهي رحت)) :هلوق يف لخديف «ةقيقح ًاريبكت یمسي هنأ هتجحو

 .((ريہکتلا

 هجرخت م ماللاف «ركنملا ىنعم يف فّرعملا نأ يعفاشلا ةجحو

 هللا" فالخب ىنعماب ةلخم ريغ ظفللا يف ةدايز يه لب ء«هعوضوم نع

 ليضفتلاو ميظعتلا نم هيف سيل هنإف هوحنو "هللا تربك'و "ريبكلا

 ."ربكأ هللا" ةظفل يف ام صاصتخالاو

 سمخل "ربكأ هللا" نيعتي هنأو «نيرثكألا لوق حيحصلاو

 :ججح
 ماللاو «ريبكتلا اهيرحت» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق :اهدحأ

 هب دارلا سيلو ءروهطلا ةالصلا حاتفم هلوق يف ماللاك يهف «دهعلل انه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع بظاو يذلا روهطلا لب «روهط لك
 .همالک نم هللا دارم ًانایبو ًامیلعت هل هلعف ناکو هتمال هعرشو ملسو

 . ۲٤۹/۳-۲٠۰ عومجماو, ۱ مالا :ةيعفاشلا بهذم يف رظنا (۲)

 ١/ ٠۲۳. قئارلا رحبلاو ٤۷/١ ةيادبلا حرش ةيادملا :رظنا (۴)



 ةيزوجلا ميق نہال ننسلا بيذهت 1۲٦

 ًالقن ةمألا هتلقن يذلا دوهعملا ريبكتلا وه :انه ريبكتلا اذكهو

 ناک هنأ ملسو هيلع هللا یلص اهیبن نع فلس نع ًافلخ ًايرورض
 .ةدحاو ةرم الو هربغ لوقي ال ةالص لك يف هلوقي

 اذهو ««ريبكتلا اهميرحت» :هلوق يف كش الب دارملا وه اذهف

 يمس نإو هنإف "ريبكلا هللا"و "ركألا هللا" زوج نم ىلع ةجح

 .ثيدحلاب دارملا دوهعملا ريبكتلا سيل هنكل «أريبكت

 يف ءيسملل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :ةيناثلا ةجحلا

 الإ رمألل الشتم نوكي الو «'"«ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ» :هتالص

 .ریبکتلاب

 .هباحصآ الو هئافلخ نم دحأ الو وه هب لخي

 يلا نأ ةعافر ثیدح نم دواد وبا یور ام :ةثلاثلا ةجحلا

 [ب /۷1 یتح ئرما ةالص هللا لبقی ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 .ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (1)

 ءناذألا باتك يف «حتفلا عم ۲۷٦/١-۲۷۷ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 . ...مومأمل او مامإال ةءارقلا بوجو باب-٥
 ةءارق بوجو باب-١١ ءةالصلا باتك يف ۲۹۸/۱ هحیحص يف ملسمو

 . ...ةعكر لك يف ةحتافلا



 ¥ ةراهطلا باتك

 . «ربكأ هللا :لوقيو ةلبقلا لبقتسي مث هعضاوم روهطلا عضي (0

 ظفللا اذه ريغب ةالصلا دقعنت تناك ول هنأ :ةعبارلا ةجحلا

 نايب ؛ةدحأو ةرم هرمع يف ولو ملسو هيلع هللا یلص ينلا هکرتل

 يف رجح نبا لاق دقو «هريغ دنع الو دواد يبأ دنع ال ظفللا اذهب هدجأ مل (1)
 لبقي ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هنأ یور :هلوق" :۹ /۱ ریبحخلا صیخلتلا

 حسي مث هيدي مث ههجو لسخيف «هعضاوم روهطلا عضي ىتح ئرما ةالص هللا

 ال "مث" ب قايسلاف اذه ىلعو ...ظفللا اذهب هدجأ ل «هیاجر لسغي مث هسار

 ."....هل لصأ

 مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» ثيدح" :لاق ١٠١/١ رينملا ردبلا ةصالخ ينو

 - ةثالثلا هاور «بكأ هللا :لوقيف «ةلبقلا لبقتسيو هعضاوم روهطلا عضي ىتح

 مث ."...يقرزلا عفار نب ةعافر ةياور نم -يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ :يأ

 .ظفللا اذه اهنم ءيش يف سيلو ةثالثلا تاياورلا قاس
 باب-۸٤۱ قالصلا باتک يف ۵۳۹/۱-٥۳۸ هننس يف دواد يبآ تایاور اما
 :لوقيو») اهنم ءيش يف سيلف «دوجسلاو عوكرلا يف هباص ميقي ال نم ةالص

 يف «ربكأ هللا :لوقي مث» ظفلب تءاج امنإو مارحإلا ةريبكت يف «ربكأ هللا

 مث» ««ربكف» ««ربکي مث» :ظفلب تءاج تایاورلا يقابو «لاقتنالا تاريبكت

 .((رک

 ًأضوتي ىتح سانلا نم دحأل ةالص متت ال هنإ» :ظفلب ءاج ثيدحلا علطمو

 .«ءوضولا غبسي ىتح مكدحأ ةالص متت ال اهنإ)» :ظفلو .«ءوضولا عضيف

 اذ :ظفلب ةيقب نب بهو نع دواد يبآ ةياور يف ءاج ةلبقلا ىلإ هجوتلا ظفلو

 .ملعأ هللاو .«...ةلبقلا ىلإ تهجوتف تمق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 ءايندلا قراف ىتح هنع لدع هنأ طق هنع دحأ لقني ل ثيحف «زاوجلا

 .هريغب دقعنت ال ةالصلا نأ ىلع لد

 ريغ موقي نآ زاجل هماقم هریغ ماق ول هنأ :ةسماخلا ةجحلا

 هلا" وأ "هللا تربك" :نذؤملا لوقي نأو اهماقم ناذألا تاملك

 ةالصلا يف "ربكأ هللا" ةظفل نيعت لب «هوحنو "مظعأ هللا" وأ «"ريبكلا
 .اهنم هل دب ال ملسم لك نأل ؛ناذألا يف اهنیعت نم مظعأ

 رمألاو ءنانثا وأ دحاو نذؤم رصملا يف نوكي دقف ناذألا امأو

 .ناذألا يف ريبكتلاب رمألا نم دكآ ةالصلا يف ريبكتلاب

 هللا"و "ربكأ هللا" فدارت ىلع يعفاشلا باحصأ ةجح امأو

 تلمتشا ماللاو فلألا نإف .نيفدارتمب اسيل امهنأ :اهباوجف ركألا

 اذإ ليضفتلا لعفأ نأ هنايبو «ىنعملا يف صقنو ظفللا يف ةدايز ىلع

 هنمضتي م ام هيلع هقالطإو لضفلا مومع نم نمضت قلطأو ركن
 .ءيش لك نم :هانعم ناك "ربكأ هللا" :ليق اذإف «فرعملا

 الو صصختيو هانعم ديقتي هنإف ءربكألا هللا :ليق اذإ امأو

 اذإ امك «نیعم هيلع "لضفم ىلع نیعم لضفم يف الإ اذه لمعتسي
 وه اذه «لضفألا ديز :لوقيف ؟ورمع مأ ديزأ لضفأ نم ليق

 ىتؤي نأ نكمي ال "نم" ةادأ نإف «لامعتسالاو ةغللا يف فورعللا

 .عوبطملا نم ةطقاس (لضفم ىلع نيعم) (1)

 .فيرعتلا :عوبطملا يف (۲)



 ۱۲۹ ةراهطلا باتك

 فذح اذإف ءةادألاب ""ىتؤيف «ماللا نودب امآو “"ماللا عم اهب

 .ماللا عم ىتأتي ال اذهو ميمعتلا دافأ ةادألا عم هيلع لضفملا

 ىور ام ليلدب ؛"ربكأ هللا" :لئاقلا نم بولطم ىنعملا اذهو

 هيلع هللا ىلص ينلا نأ ءليوطلا متاح نب يدع ثيدح نم يذمرتلا

 ايش ملعت لهف ءربكأ هللا :لاقي نأ كرضيأ ؟كرضي ام» :هل لاق ملسو

 «“(ةداهش ربك ءيش يآ لق :یلاعت هلوقل قباطم اذهو ""«هّللا نم ربکأ

 .(ماللا عم) ناكم (نم عم الإ) :عوبطملا ين (1)

 عم الإ اهب ىتؤي نأ نكمي ال فيرعتلا ةادأ نإف :عوبطملا ين ةرابعلا نوكتف
 .ةادألاب یتڑپ الف "نم" نودب امأو "نم"

 «باوصلا وه طوطخملا يف يذلاف «فنصملا ديري ام سكع اذكه ةرابعلاو

 .قفوملا هللاو

 .ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (۳)
 باپ-۲ ‹نآرقلا ریسفت باتک ف o/ ۱AY-1۸1٦ هعماج ف يذمرتلا هأورو

 نم الإ هفرعن ال .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «باتكلا ةحتاف ةروس نمو

 .برح نب كامس ثيدح

 ... ؟هللا ىوس هلإ نم ملعت لهف ؟هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ كريب ام» :ظفلب

 "كرفي" :هيفو «...؟هللا نم ربكأ ًائيش نأ ملعتو «ربكأ هللا :لوقت نأ رفت اغنإ

 ؟رارفلا ىلع كلمحجي ام :يأ .رارفلا نم «ءافلاب

 . ٠۹ :ةيلا ماعنألا ةروس )€(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۰

 ةداهش ربكأ هللاف «هللا نم ةداهش ربكأ ءيش ال :ًاباوج يضتقي اذهو

 .ءيش لک نم
 يضتقي «هللا نم ربکأ ايش ملعت له» :يدعل هلوق نأ امك

 .ءيش لک نم ربکآ هللاف هللا نم ربکآ ءيش ال :ًاباوج

 اذه راضحتسا هنم دوصقملا ظفللا اذهب ةالصلا حاتتفا ينو

 مهبولقب نولصملا روضحلا لهآ هفرعي ميظع رس «هروصتو ىنعملا
 دقو لجو زع هللا يدي [1/۸] نيب فقو اذإ دبعلا نإف «مهنادبأو

 یحتسا هرس هبرشأو «كلذ هبلق ققحتو «هنم ربكأ ءيش ال نأ ملع

 رضحتسي ( امو «هریغب هبلق لغشی نآ هؤایربکو هراقو هعنمو هللا نم

 ةيدوأ يف ميهي هبلقو «همسجب هيدي نيب فقاو وهف «ىنعملا اذه
 .ناعتسملا هلابو «تارطخلاو سواسولا

 هنع لغتشا امل اذه بلق يف ءيش لک نم ربکآ هللا ناک ولف

 قولخملا كلملا يدي نيب فقاولا نأ امك «هريغ ىلإ هبلق ةيلك فرصو

 .""هنع هفرصي ملو هریغب هبلق لشي م «هنم مظعآ هبلق ين نکی م ال
 كلاثلا مكحلا ي لصف
 مالكلاك ءرصحلا هتدافإ يف مالكلاو «ميلستلا اهليلحتو» :هلوق

 .فراص هنع هفرصي مو :عوبطملا يف (1)

 .اهنودب مئاق ىنعمل اف اه يعاد الو «ريخألا يف "فراص" ةملك ةدايزب :يأ



 ۱۳۱ ةراهطلا باتك

 :[نیئیش ] مالکلاو]
 لوق اذهو «ميلستلاب الإ ةالصلا نم فرصني ال هنأ :امهدحأ

 ."ءاملعلا روهمج

 اه ينانملاب اهنم جرخب لب ميلستلا نيعتي ال :ةفينح وبآ لاقو

 .“هوحنو لطبم لمع وأ ثدح نم
 ."وواد وبأو دمحأ هاور [

 .تاملك عبرأ رادقمي لصألا يف ضايب (۱)

 ربيغت وهو ء[نيمسق ىلع ميلستلا ي مالكلاو] :عوبطملا يف ةرابعلا هذه ناكم (۲)
 .ناتملك ال تاملك عبرا راد عقاولا طقسلل ةراشإ مدعو .طوطخملا ين ال

 ۲٠٤/١ مالا :ةيعفاشللو ٠١٠/١ بلاطلا ةيافك :ةيكلالا بهذمل رظنا (۳)

 ۰ ۲٤١-۲٤٠. /۲ يغملا :ةلبانحللو

 )٤( ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ٠۳ /۱ قئارلا رحبلاو ٠٠۲-۳٠١۱/۱.

 .نيتملك الإ نيرطس رادقم ضايب طوطخملا ين ()

 اذه يفف ؛اطخ وهو "ا هل لدتساو" :رياغم طخب ضايبلا ناكم يف بتك دقو

 ميقلا نبا نأل -يتأيس امك- دوعسم نبا ثيدح ميقلا نبا ركذي غارفلا

 "...دوعسم نبا ثيدح امأ :ةجحلا هذه نع اوباجأ روهمجلاو" :عب ركذيس

 .ملعأ هاو «لبق دوعسم نبا ثیدح رکذ هنآ ىلع لدف

 نم حصأ وهو «"هاور يذلا دوعسم نبا ثيدجب هل لدتساو" :عوبطملا يف اذل

 .ملعأ هللاو «ةرابعلا هذه نم ربكأ دوجوم غارفلا نأ الإ «هقباس

 .دوعسم نبا ثيدح جيرخت يتايس )٨(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۲

 "هتالص يف ءيسملا هملعي رل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأبو

 .هايإ هملعل ًاضرف ناک ولو
 ول اذهو اهنم هب جرخيو اهيفاني هنإف ءةالصلا نم سيل هنآبو

 اه ايفانم عرش هنآ ملع اهنم نكي م اذإو ءاهلطبًأل اهئانثأ يف هب ىتآ

 ]نيعتي ال ينانملاو

 .هب هل جتحي ام ةياغ اذه

 :ججحلا هذه نع اوباجأ روهمجلاو

 “بیطخلاو “ینطقرادلا لاقف :"دوعسم نبا ثيدح امآ

 .ةالصلا باتك نم هناكم يف هجيرخت يتأيس (۱)

 .ءيش :اهلعل ةحضاو ريغ ةملك سمطلا لبقو .نیتملک رادقمم سمط (۲)

 .عوبطملا يف سمطلا اذه ىلإ رشي ملو
 باب-۱۸۲ ءةالصلا باتک يف ٥۹۳/۱ هننس يف دواد وبأ هجرخآ ام وهو (۳)

 مساقلا نع رحلا نب نسحلا انثدح ريهز انثدح يليفنلا هللا دبع انثدح دهشتلا

 «هديب ذخأ دوعسم نب هللا دبع نأ يثدحف يديب ةمقلع ذخأ :لاق ةرميخ نبا

 يف دهشتلا هملعف هللا دبع ديب ذخأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناو

 .«كتالص تيضق دقف اذه تيضق وأ اذه تلق اذإ») :هيفو «ةالصلا

 :هیفو «هب ریهز انثدح مدآ نب ییجب انثلح ٤٤۲/۱ هدنسم يف دمحأ هجرخأو

 .«كتالص تيضق دقف اذه تلعف اذإف :لاق وأ ءاذه تيضق اذإف»

 )٤( یربکلا ننسلا يف ٠۳٥۳/۱ للعلا يفو ١/٠١۷.

 )٥( لصولل لصفلا هباتك يف ١/٠٠۳-٠١٤.



 دقف اذه تلق اذإ» :هلوق نأ حيحصلا ظافحلا رثكأو يقهيبلاو

 ءريهز نع ةبابش هلصف «دوعسم نبا مالك نم «كتالص تيضق

 «هجردا نمم باوصلاب هبشآ هلوقو .دوعسم نبا مالک نم هلعجو

 .""هفذح ىلع دوعسم نبا دهشت یور نم قفتا دقو

 يف ءيسملا هملعي مل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نوك امأو
 ةالصلا يف تابجاو مدع ىلع ةجحلا هذهب جتجب ام رثكأ امف «هتالص

 ¿ هلعلف ؛ةالصلا نم ءزج لك يف ءيسي مل ءيسملا نأل ؛لدت الو

 نوفرعي اونوكي مل مهنإف ءرهاظلا وه اذه لب «مالسلا يف ءيسي

 .مالسلاب الإ اهنم جورحلا
 “کرت هيلع لدی ام ةياغ ناكل «هيف ءاسأ هنآ ردق ولف ًاضيأو

 ىلع مدقي فيكف «بوجولا نم ةمذلا ةءارب باحصتسا :ميلعتلا

 !!؟باحصتسالا [ب /۸] مكحل ةلقانلا ةلدألا

 ءييسملا هب رمأ ام لك ةالصلا يف اوبجوت ل متناف ًاضيأو

 )١( ةفرعملا يفو ء٤۷ /۲ ىربكلا ننسلا يف / 1٥.٠
 ای ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هملع يذلا دوعسم نبا دهشت ثیدح (۲)

 :هجرخأ .هيفك نیب دوعسم نہا فکو

 .ديلاب ذخألا باب-۲۸ «ناذغتسالا باتك يف «حتفلا عم ٥۸/١١ يراخبلا

 .ةالصلا يف دهشتلا باب-١١ «ةالصلا باتك يف ۳٠۲ /۱ هحیحص يف ملسمو

 .كرت :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نہال ننسلا بيذهت ۳٤

 ىلع رمألا ةلالدو !؟بوجولا مدع ىلع هرمأ كرتب نوجتحت فيكف

 اذإ» :لاق هنإف «بوجولا يفن ىلع هكرت ةلالد نم ىوقأ بوجولا

 ىتح عکرا مث » :لاقو ءریہکتلا اوبجوت ملو ««ںبکف ۃالصلا ىلإ تمق

 ناك نإو «هتالص لطبت مل ةنينامطلا كرت ول متلقو « ًاعكار نئمطت

 .هب اهنم جرخيو اهيفاني هنإف ءةالصلا نم سيل هنإ :مكلوق امأو

 هنم ءيشلا ةياهنو ءاهتياهن وهو اهمامت نم مالسلا نأ :هباوجف

 فالخب ءزجلا ةفاضإ اهيلإ فيضأ اذهو «هتقيقح نع ًاجراخ سيل
 ال هنأ يضتقي هنإف اهليلحت فالخب رياغم ةفاضإ هتفاضإ نإف ءاهحاتفم

 .هب الإ اهنم للحتي
 لبق امه عطق هنألف اهئانثأ يف هلعف اذإ ةالصلا نالطب امأو

 اهرخآ ميلستلاف ءاهلطبأ كلذلف ؛اهغارف لبق اهتياهن نايتإو ءاهماقتإ
 € میلستلاب هتالص متخيو») دیمهح يبأ ثيدح يف امك ؛اهمتاخو

 هللا" :لوقف ءاهوأ ىلإ مارحإلا ةريبكت ةبسنك اهرخآ ىلإ ميلستلا ةبسنف
 .اهئازجآ رخآ "مكيلع مالسلا" :لوقو ءاهئازجآ لوآ "ربك

 هب الإ اهنم جرخب ال اه لیلحت هنإف ءاهنم ًاءزج سیل هنآ مس ول مث

 .باجإلا عني ال ًاليلحت هنوكف «جحلا تاللحتك هبوجو يفني ال كلذو

 باب-١١١ ءةالصلا باتك يف «باتكلا اذه نم هعضوم ف هچځ رخت يتأڀس )1(

 .ةالصلا حاتتفا



 o ةراهطلا باتك

 . ضتقي الو :لیق نإف

 هب نايتإلا نيعت مالسلا يف ليلحتلا راصحنا تبث اذإ :ليق

 ."نیهجو نم رصحلا نایب مدقت دقو

 :لصف
 هليلحتو «ريبكتلا هيرحت ام لك نأ ىلع ثيدحلا اذه لد دقو

 .روهطلا هحاتفمف ؛ميلستلا

 هلوقب جتحاو «مهضعبل ًافالخ ةعكرب رتولا اذه يف لخديف

 ."« ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ :ليق نإف :ىنعملاو «باوصلا وه طوطخملا يف امو .يضتقي :عوبطملا يف (1)

 .هبوجو يضتقي ال كلذو «هب الإ اهنم جرفي ال ءةالصلل ليلحت مالسلا

 نايب دنع ثيدحلا اهيلع لمتشا يتلا ماكحألا نم لوألا مكحلا يف كلذو (۲)

 .«ررهطلا ةالصلا حاتفم» يف رصحلا

 ةالص يف باب-۲٠۳ «ةالصلا باثك يف ٦٥ /۲ هننس يف دواد وبأ :هجرخأ (۳)

 .راهنلا

 ةالص نأ ءاج ام باب- ٤1۸ ءةالصلا باوبأ يف ٤41/۲ هعماج يف ېذمرتلاو

 :رمع نبا ثيدح يف ةبعش باحصأ فلتخا :لاقو .ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا

 يلا نأ رمع نبا نع يور ام حيحصلاو ...مهضعب هفقوأو «مهضعب هعفرف

 دبع نع تاقثلا یورو ««ىنثم ىنثم ليللا ةالص» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 . ...راهنلا ةالص هيف اوركذي ملو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نب هللا

 ةالص فيك باب-١۲ «ليللا مايق باتك يف ۲۵١۱/۳ یبتجنا يف يئاسنلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 اهوأرو ةدايزلا هذه يف نعط ظافحلا نم ًاريثك نأ :هباوجو

 بجيف «ميلستلا هليلحتو ريبكتلا هيرحت رتولا نإف ًاضيأو «ةظوفحم ريغ
 .روهطلا هحاتفم نوكي نأ

 .اهيف طرش ةراهطلاو ىنثم ال رتو برغملاف اضيأو

 :هلوقب ةالص رتولا ىمس ملسو هيلع هللا ىلص ينلاف ًاضيأو

 .'”«تيلص دق ام كل رتوت ةعكر لصف حبصلا تفخ اذإف»

 قالطإ ىلع مهدعب نمو ةباحصلا نم ةمألا عامجإف ًاضياو

 .داسفلا ةياغ يف لوقلا اذهف ؛رتولا ىلع ةالصلا مسا

 ريبكتلا اهيرحت نأل ؛ةزانجلا ةالص ًاضيأ ثيدحلا يف لخديو

 .ملعا ىلاعت هللاو ءاطخ يدنع ثيدحلا اذه :لاق مث ءليللا

 باب-١۷٠ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤۱۹/١ هننس يف هجام نباو

 .ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص يف ءاج ام

 يقرابلا هلا دبع نب يلع نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش قيرط نم مهلك
 .ًاعوفرم رمع نب هللا دبع نع يدزألا

 . ۱۱١۱ مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ءرتولا باتك يف «حتفلا عم ٥٥٤/۲ هحيحص يف يراخبلا هاور :هیلع قفتم (۱)

 .رتولا يف ءاج ام باب-١

 ۲١- ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ١/ ١٠۱٦-٥٠۱۷ هحيحص يف ملسمو

 .-هل ظفللاو- ليللا رخآ نم ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب

  .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع امهالک



 ۳۷ ةراهطلا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لوق اذهو «ميلستلا اهليلحتو

 ةعبرألا ةمئألا [1/4] لوقو «فالخ هيف مهنع فرعي ال ملسو

 .نيعباتلا ضعبل ًافالخ ةمألا روهمجو

 "الص اهتیمست ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع تېث دقو

 .ةالص اهنومسي مهلك عرشلا ةلمحو ةباحصلا كلذكو

 ءروهطلا ةالصلا حاتفم») :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لوقو

 هذه يف باطخلا لصف وه ««ميلستلا اهليلحتو «ريبكتلا اهيرحتو

 هليلحتو ريبكتلا هيرحت ناك ام لكف ًاسكعو ًادرط ءاهريغو لئاسملا

 .ةراهطلاب هحاتتفا نم دب الف ؛ميلستلا

 ةراهطلاب حتتفي هنإف «تيبلاب فاوطلا يف نولوقت امف :ليق نإف
 ؟لیلحت الو هيف میرحت الو

 .عامجإ وآ صنب ًاتباث نوكي نأ ضقنلا طرش :ليق

 امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح اهنم «ثيداحأ ةدع يف كلذ تبث (1)

 نم حلاص لجر مويلا يفوث دق» :ملسو هيلع هلا یلص يلا لاق :لوقي

 .ثيدحلا «...هيلع اولصف مُلَهف «شبحل ا

 باب-٤٠ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲۲۲ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .-هل ظفللاو- ةزانجلا ىلع فوفصلا

 .ةزانحجلا ىلع ريبكتلا باب-۲۲ «زئانج لا باتك يف ٦٥۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ۸٤[. :ةبوتلا] اتات مم دا ىلع متال :یلاعت هلوق يف «نآرقلا يف كلذ تبث لب



 ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت ۱۳۸

 فاوطلل ةراهطلا طارتشا ف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو

 :نیلوق ىلع
 ىدحإو كلامو يعفاشلا لوقك طرش اهنأ :امهدحأ

 .'دمحأ نع نيتياورلا

 هللا دبع هنبا ةياور يف هيلع صن «طرشب تسيل :يناثلاو

 هنإف ء«ةبجاوب تسيل اهنأ ىلع لدت هللا دبع ةياور يف هصن لب «هريغو

 ."ةفينح یب بهذم اذهو ."اضوتي نآ يلإ بح :لاق

 وهو :لاق «فلسلا رثكأ لوق اذهو مالسإلا خيش لاق

 رمآ هنآ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع دحأ لقني مل هنإف ‹حيحصلا

 هعم جح نم ةرثك عم ؛هتجح يف الو «ورَمَع يف ال ةراهطلاب نيملسملا

 نايبلا ربخأتو ءةمألل هني الو ًابجاو كلذ نوکي نآ عنتميو ‹«رمتعاو

 .“عنتم هتقو نع

 ةيلح :ةيعفاشلا بهذملو ۰۱۸1/۱ ليلجلا بهاوم :ةيكلاملا بهذل رظنا )1)

 .۱1/ € فاصنإلا :ةلبانحلا ةياورلو ۲۸٠ /۳ ءاملعلا

 ريغ وهو «تيبلاب فوطي لجرلا نع يبأ تلاس ۷۲١: /۲ هللا دبع لئاسم (۲)

 .ةالص فاوطلا نأل ؛ىضوتم وهو تيبلاب فوطي نأ يلإ بحأ :لاق .يضوتم

 ٠١/٤. فاصنإلا :رظنا .ىرخألا ةياورلا ىلع بهذملاو

 يسخرسلل طوسيملاو ء١٠٠٠ ١/ ةيادبلا حرش ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۳)

 .۲۹۲/۱ نیدباع نبا ةيشاحو ٤/۸

 .۱۹۹-۲۱۸ /۲۹ یواتفلا عومجم رظناو (6)



 أ ةراهطلا باتك

 (اعضوتم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا فاط دقف :ليق نإف

 ؟"«ہککسانم يع اوذخ») :لاقو

 لعفي نأ وه هنع ذخألاو «بوجولا ىلع لدي ال لعفلا :ليق

 هجو ىلع ًالعف لعف دق ناك اذإف ءلعف يذلا هجولا ىلع لعف امك
 لعف هن عم «هب انیسأتو هنع انذخأ دق نکن | «هانبجوأف بابحتسالا

 .ءاهقفلا نم دحأ اهبجوي ( ًادج ةريثك ءايشأ هتجح يف

 فاوطلا») :سابع نبا ثیدح ف نولوقت امف :ليق نإف

 ؟"(ةالص تیبلاب

 هللا یلص يلا مدق نيح هب ادب ءيش لوا :تلاق ةشئاع ثيدح هيلع لدي (1)

 .فاط مث اضوت هنآ ملسو هيلع

 .-هل ظفللاو- ...ةكم مدق اذإ تيبلاب فاط نم

 نم مزل ام باب- ۲۹ ۰ يملا بانک يف ۷- ٩۰٩/۲ هحیحص يف ملسمو

 .للحتلا كرتو مارحإلا ىلع ءاقبلا نم ىعسو تيبلاب فاط

 يمر بابحتسا باب-١۰ «جحلا باتک يف ٩٤۳/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 ىلص يلا تيار :لاق هللا دبع نب رباج نع « ...ًأبكار رحنلا موي ةبقعلا ةرج
 ينفع اوذخاتل» :لوقيو «رحنلا موي هتلحار ىلع يمري ملسو هيلع هللا

 .«(مککسانم

 يف ءاج ام باب-١۱۱ «چحلا باوېا ين ۲۹۳/۳ هعماج يف ېذمرتلا هجرخا (۳)

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ سابع نبا نع «فاوطلا يف مالكلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 6٠

 يئاسنلا لاقف :هفقوو هعفر يف فلتخا دق اذه :ليق

 .'فوقوم هنأ باوصلا :امهريغو ينطقرادلاو

 "بشی امک ةالصلاب 'هھیبشت دارملاف ءهعفر ریدقت یلعو

 هللا ركذت تمد ام» :ءادردلا وبأ لاق امكو ءةالصلاب ةالصلا راظتنا

 .“«قوسلا يف تنك نإو ةالص يف تناف

 .(ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلا »)

 يف مكاحلا هححصو ۲۲۲/٤« هحیحص يف هجرخأف ةيزخ نبا هححصو

 ٠١١. :مقر ثيدح ءاورإلا رظناو «يهذلا هقفاوو ١/ ٠.٠٥۹ كردتسما

 ۱۲۹-٠١١. /۱ ریبحخلا صیخلتلا :رظنا (۱)

 ةفرعمو ۸۷ ١/ ىربكلا ننسلا هيباتك يف يقهيبلا ظفاحلا :هفقو حجر نمو

 . ٠۸/۸ عومجلا يف يوونلا مامإلاو 1۸/٤ راثآلاو ننسلا

 .هيبش :عوبطملا يف (۲)

 .هبش :عوبطملا يف (۳)

 )٤( یواتفلا عومجم ين امک ةيميت نبا هرکذ دقو ءًادنسم هيلع فقأ مل ۳۲/ ۲۳۲

 .ءاداردلا يبأ نع

 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :يف دوعسم نبا نع مالسإلا خيش هركذ دقو ١/41

 ىراتفلا عومجم يف وه كلذكو ۲۹ :ص -ةالصلا باتك- ةدمعلا حرش ينو

  ۲٤.دوعسم نبأ نع

 ةيلحلا يف ميعن وبآ هاورو  ۲٠٤/٤«هوحن دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع

 ةيلحلا يف ًاضيأ ميعن ربأ هاورو ١/ ۳٦1ال كنإف» ظفلب عوفرم ثيدح يف

 .«كبر تركذ ام ةالص يف لازت



 ۱٤١ ةراهطلا باتك

 ام ةالص يف مكدحأ نإ») :ملسو هيلع هللا یلص هّلوق هنمو

 ةالص وهف ةالص يمس نإو فاوطلاف «"*«ةالصلا ىلإ دمعي ماد

 طرتشي امنإ ءوضولاو «ةصاخ [ب /۹] ةالصب سيل «ماعلا مسالاب

 .ليلحتلاو ميرحتلا تاذ ةصاخلا ةالصلل

 ؟ركشلاو ةوالتلا دوجس يف نولوقت امف :ليق نإف

 :ناروهشم نالوق هيف :لیق

 ءاهقفلا دنع روهشملا وه اذهو «ةراهطلا هل طرتشي :امهدحأ

 ."اعاجإ مهضعب هنظ ایرو ءًافالخ هيف مهنم ریثک فرعی الو
 فلسلا نم ريثك لوق اذهو ةراهطلا هل طرتشي ال :يناثلاو

 .يراخبلا حرش يف لاطب نبا مهنع هاکح

 -۲۸ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤١١/١ هحيحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «...ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب

 ‹«نوعست متنأو اهوتات الف ءةالصلل بوث اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 اذإ مكدحأ نإف ءاومتأف مكتاف امو اولصف متكردأ امف ءةنيكسلا مكيلعو اهوتأو

 .(ةالص يف وهف ةالصلا ىلإ دمعي ناك

 . ٠٠١/٤ راكذتسالا يف ربلا دبع نبا هاكح امك (۲)

 وضو هل سيل سجن كرشملاو نيكرشملا عم نيملسملا دوجس باب يف هاكح (۳)
 دوجس زوج ال هنأ ءراصمألا ءاهقف نع ىكح مث «طقف يعشلا نع هاكح

 .ءرضو ىلع الإ ةرالتلا

 . ٥٩-٥۷ /۳ لاطب نبال يراخبلا حيحص حرش :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت €۲

 هحيحص يف هنع يراخبلا هركذ رمع نب هللا دبع لوق وهو
 .'«ءوضو ربغ ىلع ةوالتلل دجسي رمع نبا ناكو») :لاقف

 :لاق هنإف هايإ هرايتخا ىلع لدي هلالدتساو يراخبلا ةمجرتو

 .""هظفل اذه «ءوضو ريغ ىلع دجسي لاق نم باب
 ميرحت هل هنإف :اولاق ءةالص ""هناب ءوضولل نوبجوملا جتحاو

 .“يعفاشلاو دمحأ باحصأ ضعب هلاق امك .ليلحتو

 .ةالصلا ةقيقح اذهو “.هل دهشتي هنأ :هجو هيفو

 “هل ملسي هنآ نيرخاتملا دنع دمحأ بهذم نم روهشمل او

 نب قاحسإ لاق هبو "«ملسی هسآر عفر اذإ نیریس نباو ءاطع لاقو

 دوجس باب-١ «نآرقلا دورجس باتك يف «حتفلا عم ٠٤٤/۲ يراخبلا حيحص (1)
 .ءوضو هل سيل سجن كرشملاو «نيكرشملا عم نيملسلا

 اهيلع يتلا الو «ةدرفملا يراخبلا تاعبط يف هدجأ ملف «بيوبتلا اذه اما (۲)

 .قباسلا بيوبتلا وه اغإ «ملعأ هاو ءهيلع تفقو اميف «حورشلا
 .اهناب هل :عوبطملا يف ()

 ١/ ۸١. ررحلا :ةلبانحللو .ةيعفاشلل ۸١/١ بذهملا :رظنا ()

 بهذملاو .نيقباسلا نيردصملا يف ةلبانحلا دنعو ةيعفاشلا دنع هجولا اذه رظنا )١(
 .دهشتي ال هنأ امهدنع

 ٠۹۸/۲. فاصنإلا :رظنا .بهذملا نم حيحصلا وهو ()
 يف قازرلا دبع هاورو .۱ مالسإلا خيش یواتف عومجم :امهوقل رظنا (۷)

 .ةبالق يبأو نيريس نبا نع ۳۲۹-۳٠۰ /۳ هفنصم



 ۳€ ةراهطلا باتك

 .'"هیوهار

 .«ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» :هلوقب ممه جتحاو

 حلصي ئراقلا نوکی نآ ربتعیو ماما عبت لعفي هنالو :اولاق

 .ةالصلا ةقيقح اذهو «عمتسملل ًامامإ

 الو «باتك هل ةراهطلا طارتشاب مكعم سيل :نورخآلا لاق

 .حيحص سايق الو «عامجإ الو ءةنس

 « ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهيرحت » :هلوقب مكلالدتسا امأو

 سيل هقفلاو ثيدحلا ةمئأ نإف «مكيلع هب جتحُي ام ىوقأ نم وهف
 نم دحأ نع الو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع لقن طق دحأ مهيف

 :يباطخلا لاق ءهنم مالسلا دمحأ ركنآ دقو «هنم مّلس هنآ هباحصأ

 . "اذه يف ميلستلا فرعي ال دمحأ ناكو

 ميهاربإ نع هوحن ركذيو 1 ]:يرصبلا نسحلا لاقو
 . هيف ملسي ال هنآ يعفاشلا نع صوصنملا كلذكو «يعخنلا

 ٠۸۲. :مقر ةلاسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا (۱)
 ۲٤۷/۱. ننسلا ماعم (۲)
 امك "ميلست دوجسلا يف سيل" :ةرابعلا لعلو «.تاملك سمن رادقب ضايب (۳)

 دوجسلا يف سيل :لاق نسحلا نع ٠٠١/۳ هفنصم يف قازرلا دبع یور

 .هظفل رکذپ لو «میهاربإ نع ًاضیا هاورو .میلست

 )٤( بذهلا :رظنا .يطيوبلا ين يعفاشلا هيلع صن ۸٦/١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 اوجتحا اغنإ هنم ملسي اولاق نيذلا نأ كلذ ىلع لدي يذلاو

 جتحا كلذبو «ميلستلا اهليلحتو» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقب

 دمحأ هركنأ اذهو ءاهنم مالس مهنع لقني لو اهولعف هباحصأو ملسو

 نم ملس هنوک زیوجتک لقني و هنم ملس هنوک زیوجتو «هریغو
 .فاوطلا

 نآرقلا ةءارقو هللا رکذ سنج نم وه دوجسلاو :اولاق

 طرتشي ال امكف ]1/٠١[ اهجراخو ةالصلا يف عرش اذمهو «ءاعدلاو

 ال كلذكف ءةالصلا ءازجأ نم تناك نإو رومألا هذه ءوضولا

 الإ لعفي ال نآ بجوي ال اهئازجأ نم ًاءزج هنوکو «دوجسلل طرتشی
 .ءوضوب

 هيلع هللا یلص ينلا نأ سابع نبا ثیدجب يراخبلا حجتحاو

 نجلاو نوكرشملاو نوملسملا هعم دجسو مجنلاب دجس ملسو
)۱( ۰ 

 (سنإالاو ٠

 .هل ءوضو ال رفاكلا نأ مولعمو

 ينلا نأ لقني مل «هعم اودجس نيذلا نوملسملاف اضيأو :اولاق

 متنک له :مهاس الو «ةراهطلاب مهرمأ ملسو هيلع هللا یلص

 درچس باب-٥ «نآرقلا دوچس باتك «حتفلا عم ۲ يراخبلا حيحص (1)



 °4 ةراهطلا باتك

 ؟ال مآ نیرهطتم
 :نيرمألا دحأ مزلل هيف ًاطرش ةراهطلا تناك ولو

 .ةراهطلاب مه هرمأ مدقتي نأ امإ-

 .طارتشالا مه نيبيل دوجسلا دعب مهأسي نأ امإو-

 .امهنم ًادحاو ملسم لقني ملو

 اذهو ؟كلذ نع هتيعورشم ترخأت ءوضولا لعلف :ليق نإف

 .نيبجوملا ضعب باوج

 طق لصُي ملو «ثعبملا نيح نم ةالصلل تعرش ةراهطلا :ليق
 .ةالصلاو ةراهطلا هملعف ليربج هات «ةراهطب الإ

 دعب الإ نآرقلا سم نم نکی م هنآ» رمع مالسإ ثیدح ينو
 !!ءوضو الب نولصی اوناک مهنآ نظن فیکف «'«هرهطت

 كاذ ذإ مهلك نوملسملا نوكي نأ ًادج دعبيف ًاضيأو :اولاق

 .ءوضو ىلع

 :لاق رمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا يفف ًاضيأو :اولاق

 ةروسلا ًارقيف ءنآرقلا ارقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك»

 ناكل اعضوم انضعب دجي ام ىتح هعم دجسنو دجسيف ةدجسلا اهيف

 ةحيحصلا ةيوبنلا ةريسلا هباتك يف يرمعلا ءايض مركأ روتكدلا ةليضف ركذ (1)

 .عجاريلف ‹ءةياورلا هذه فعض ۱۸۰/۱



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “٤ ١

 نمو ءاهلك عماجلا يف مهيلع نآرقلا ارقي ناك دقو :اولاق
 نودجسي اوناكو ءءوضو ىلع كاذ ذإ مهلك نوكي نأ ًادج ديعبلا

 عمجت سانلا عماجم نأ مولعمو «هتهبجل ًاناكم مهضعب دج ال ىتح

 .هريغو ئضوتملا
 نآرقلا نم عضوم ريغ يف ىلاعت هللا ربخأ دقف ًاضيأو :اولاق

 ءاهيلع مهحدمو مهنم هللا اهلبقف "”ةدجس هلل اودجس ةرحسلا نأ

 دوجسلا اذه لثم :نولوقي انوعزانمو ءًاعطق نيرهطتم اونوكي ملو

 !؟زوجب ال ام مهیلع ييو مهحدمي فيکف «مارح

 .انل عرشب سيل انلبق نم عرش :ليق نإف

 كلذو ءانلبق نم عرشب ةعبرألا ةمئألا جتحا دق :ليق

 .عضوم ريغ يف مهسفنأ مهنع صوصنم

 «نآرقلا دوجس باتک يف «حتفلا عم 1٤١/۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخآ (۱)

 .ئراقلا دوجسل دجس نم باب-۸

 باب-١۲ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ١/ ٠٠٥ هحيحص يف ملسمو

 .ةوالتلا دوجس

 :هلوقو ٠٠١ :ةيآلا فارعألا (نيدجاس ةَرحُسلا يقلأَو :ىلاعت هلوف ين امك (۲)

 ٠۷٠ :ةيآلا هط ةروس (ىتموُمَو نوُراَح برب اّنَمآ اوُلاق ادجس ٌةرَحُسلا يقف

 .اهربغو



 ۷€ ةراهطلا باتك

 .هفالخب انعرش دري مٺ ام نکل ءانملس :اولاق

 ًاضيأو :اولاق ءهفالخ انعرش يف درو نيأف :نوزوجلا لاق

 ءوضو الب لعفيو ءةءارقلا وه امطاوقأو ةالصلا ءازجأ لضفأف

 .یلوأ دوجسلاف [ب /۱۰]

 دجس نم لک ىلع ینثأ -یلاعتو هناحبس- هلاف ًاضیأو :اولاق
 ىلعي اذإ هلق نم مْلِعْلا اوئوأ نيا نِ :ىلاعت لاقف «ةوالتلا دنع

 0ش ناقذالل نورت مهنا
 ءاوسو «لصف الب هتوالت بقع اودجس مهنآ یلع لدی اذهو ۰

 بقع دوجسلا درجمب مهيلع ىنثأ هنأل ؛هريغب وأ ءوضوب اوناك
 .ًاءوضو طرتشي مو ءةوالتلا

 اورخ نَمْحُرلا تايآ مهْيَلَع ىل اذل :ىلاعت هلوق كلذكو
 . 4 کبو ًادجس

 معنلا ددجت دنع بحتسم ركشلا دوجس كلذكو :اولاق

 هلعفب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةنسلا ترهاظت دقو «ةرظننملا

 مهيلع راسلا ربخلا دورو عم هباحصأ كلذكو «ةددعتم عضاوم يف

 ال هنآ اوربخب ملو «ءوضوب اورمۇي ملو «"هبقع نودجسي اوناکو «ةتغب

 ٠١١ :ةيآلا ءارسإلا ةروس )١(

 .0۸ :ةيآلا ميرم ةروس )۲)

 ۳٠۰-۳٠۲. /۱ داعملا داز :راثآلاو ثیداحألا هذه يف رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸

 ريغ ىلع وهو دبعلا مهدت رومألا هذه نأ مولعمو «ءوضوب الإ لعفي

 .اهتحلصم تتافل اهكرت ولف «ةراهط

 ا ل هلا نوكي نأ عنتمملا نمو :اولاق

 ًاطرش ةراهطلا نوكتو كلذ قلطأو هلعاف ىلع ىنثأو «دوجسلا

 ياحسما باسو هيلع هلا للص هلا لوسر اهب رمأی الو ءاهنسی الو

 .دحاو فرح كلذ ين هنع يوُر الو

 :نيهجول عنتم ةالصلا ىلع هسايقو

 نم رثكأو رهظأ ةالصلا نيبو هنيب قرافلا نأ :امهدحأ
 :عماجلا

 يلستلاب ةتباث ةنس الو ًاضرف الو «عوكر الو هيف ةءارق ال ذإ

 .هيف ةفاصم الو «هيف مامإلا فلخ ئراقلا نوكي نأ زوجيو

 هرسي رمأ هاتأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةركب يبأ نع :اهصخلمو

 .یاعت هلل ًارکش ءادجاس هلل رخ

 رخو .ًادجاس هلل رخف ةجاحب رشب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ سنآ نعو
 .نادمه مالسإب هيلإ بتك امل ًادجاس هلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .هيلع هللا ةبوتب ىرشبلا هتءاج ال كلام نب بعك دجسو

 .جراوخلا ىلتق يف ةيدثلا اذ دجو ال بلاط يبأ نب يلع دجسو

 .ةمليسم لتق ءءاج نيح قپدصلا ركب رہ دجسو
 .ركشلا دوجس يف باب ٠۷٤١- «داهجلا باتك يف كلذ يتأيسو



 ۹ ةراهطلا باتك

 روصب هقاحلإ نم ىلوأ قافتالا روصب عازنلا لح قاحلإ سيلو

 .قارتفالا

 ۾ اذإ -ًاحيحص ناك ول- “عني اغنإ سايقلا اذه نأ :يناثلا

 «ملسو هيلع هللا ىلص يلا دهع ىلع لعف دق سيقملا ءيشلا نكي

 نم هدهع ىلع عقو اب اهقحلي نأ دهتجنا جاتحيف ةثداحلا عقت مث
 «هباحصأ دوجسو هدوجس عم امأو «هصن اهلمش وأ «ثداوحلا

 .هب دييقتلا عنتميف ؛ءوضوب دييقت ريغ نم كلذ يف نذإلا قالطإو

 نع عفان نع ثيللا ثيدح نم يقهيبلا ىور دقف :ليق نإف
 اذهو ""رهاط وهو الإ لجرلا دجسي ال" :لاق هنأ "رمع نبا

 .ًاطحخ وهو .عنتمي :عوبطملا يف (1)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو - نيحيحصلا يف وهو - رمع نبا نع يور ام (۲)
 ىتح «هعم دجسنو دجسيف «ةدجسلا اهيف ةروسلا ًأرقيف «نآرقلا أرقي ناك ملسو

 .ًابيرق قبس دقو .هتهبج ناكم ًاعضوم انضعب دج ام

 ۳۲٠. /۲و ۹۰-٩۱ /۱ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۳)

 ٠٤٤/١. حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هدانسإ ححصو

 عمجيف" :لاقف 1٤٤/١ حتفلا يف نيرثألا نيب رجح نبا ظفاحلا عمج دقو

 ءرايتخالا ةلاح ىلع يناثلا وأ .ىربكلا ةراهطلا "رهاط" :هلوقب دارآ هناب امهنیب

 ."ةرورضلا ىلع لوألاو

 ٤٠۸-٤٠٩۹. /۲ قیلعتلا قيلغتو ۰۹٩ /۷ ييعلل يراقلا ةدمع :كلذك رظناو

 هاور دقف «رمع نبا نع عفان نع ثيللا رثأ هدري ىربكلا ةراهطلا ىلع هلمحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۹

 ناکو" :تاياورلا ضعب يف نآ عم رمع نبا نع هومتیور ام فلاخب

 ةياور لجأل هب قئاللا وه اذهو «"ءوضو ىلع دجسي رمع نبا
 .ثيللا

 1 ] ثيللا رثأ ام :ليق

 نأل طاغف ءوضو ىلع "دجسي" :ىور نم ةياور امأو

 لدي «ءءوضو هل سيل كرشملاو :هلوقو هلالدتساو يراخبلا بيوبت

 وهو الإ ارقي الو ءرهاط وهو الإ لجرلا دجسي ال" :يهو «ةدايزب يقهيبلا
 "رهاط" :ةظفل لم نكي الف ."رهاط وهو الإ ةزانجلا ىلع يلصي الو ؛رهاط

 ةطرتشم ىرغصلا ةراهطلا نأل «ىربكلا ةراهطلا ىلع ةزانجلا ىلع ةالصلا يف

 .ملعأ هللاو ءًاضيأ

 .تاملك تسو رطس رادقمب لصألا يف طقس (1)

 ."فيعض' :ةملك غارفلا اذه ناكم عوبطملا يف بتك دقو

 نم مهي دق معن «ةدايزلا هذه تتأ يأ نم يردأ الو !!هيف طقسلا ىلإ رشي ملو

 ءطوطخملا يف ام ةقيقح نايب بجاولا نأ الإ «فيعض ثيللا رثأ نأ قايسلا

 يف هيلإ راشي هنإف «لصألا يف دوجوم ريغ وهو ققحملل حجرتي دق ام امأو
 .ةيشاحلا

 هذه لاق ميقلا نبا ناب مزجلا يغبني ال هنأ الإ ًابيرق ناك نإو داهتجالا اذهو
 ره ناكل ىنعملا اذه ىلإ ريشأ ولف «لصألا يف ةدوجوم ريغ يهو «ةملكلا

 .ملعأ هللاو .باوصلا

 .هل يعاد ال لصألا يف فرصت وهو .دجسي ناك :عوبطملا يف ()



 10۹ ةراهطلا باتك

 ."ةاورلا رثكأ اهيلعو "ريغ" ظفلب ةياورلا نأ ىلع
 “"ريغ" :ةظفل نأ نظف كلذ لكشتسا خسانلا ]1/١١[ لعلو

 نع يورملا فيعضلا رثألا "رتغا ناک نإ امیسالو ءاهطقسأف طلغ
 ."فيللا

 دج ريثك لاكشتسالل ةملكلا طاقسإ نإف «رهاظلا وه اذهو

 مث ءاطلغ اهتدايز نظي الف ؛عضوملا اذه لثم يف "ريغ" ةدايز امأو

 4 ] اهرثكأ وأ ةفلتخملا خسنلا اهيلع قفتي

 هحرش يف لاطب نبا :مهنمو «يراخبلا حيحصل حاّرشلا بلاغ هحجر يذلا وهو (1)

 ينالطسقلاو ۰۹٩ /۷ يیعلاو ۰٠٤٤/١ رجح نباو ۱٥۲/۱ ينامرکلاو ۰.۳

AT /Y 

 .هل يعاد ال لصألا يف فرصت وهو .رتغا دق :عوبطملا يف (۲)

 .ملعأ هللاو «تاقث مهلك هتاورف رجح نبا لاق امک حیحص هنآ دنسلا رهاظ (۳)

 .تاملك ةثالثو رطس رادقمم ضايب )٤(

 !!عوبطملا يف ضايبلا اذه ىلإ رشي مو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 ظفاحلا مالك غارف دعب "”ءاملا سجن ام باب رخآ يف لاقو

 امو «ءاملا نع لثس امل ملسو هيلع هللا یلص هلوق ىلع نیدلا يکز
 ناك اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف «عابسلاو باودلا نم هبوني

 هنإف نيتلق ءاملا ناك اذإ» :ةياور ينو ."«ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا

 حيحص دانسإ اذهو :يقهيبلا ركب وبأ لاقو ."«سجني ال

 رمع نب هللا دبع ثيدح دنع .۳۳ :مقر بابلا ۵۱/۱-٥۲. داود يبأ ننس (۱)

 .يتآلا

 ءاملا نع لئس ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 .ثيدحلا ...

 .رخآ هنم باپ-۰ «ةراهطلا باوبأ يف 4۷ ١/ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 ءءاملا يف تيقوتلا باب-٤٤ «ةراهطلا باتك يف ١/ ٤۹-٠٠ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .ءاملا يف تيقوتلا باب-۲ «هايملا باتک يف ۱۹۱/۱ و

 ٥٦. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدحل ةياور يه (۳)

 ٥۸. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا اهححصو

 باب-۷۵ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۷۲/۱ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 ل)» ظفلب رمع نب هللا دبع نع قرط ةدع نم سجني ال يذلا ءاملا رادقم

 .((۶يش هسجنپ

 :هامس «هيف ًادرفم ًأءزج يئالعلا ظفاحلا بتك ثيدحلا اذه جيرخت يف :ةظحالم

 خيشلا ةليضف هققح «"هديناسأ ىلع مالكلاو نيتلقلا ثيدح حيحصت يف ءزج'
 .ينيوحلا قاحسإ وبأ



 1o۲ ةراهطلا باتك

 'لوصوم ٩

 يف مكاحلا هاورو :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 . لسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو كردتسملا

 .يواحطلا هححصر

 دبع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع ريثك نب ديلولا هاور
 .هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب هللا

 نع ةماسأ يبأ نع ةعاجو هيوهار نب قاحسإ هاور اكه
 .“ديلولا

 نب دمحم نع ديلولا انثدح ةماسأ يبأ نع يديمحلا هاورو

 ."هيبآ نع هللا دبع نب هللا دبع نع رفعج نب دابع

 .۳۲۹ /۱ ةفرعملا يف اذه يقهيبلا مالك (1)

 . ٥۹/۱ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۲)

 .يهذلا هقفاوو ٠۳۲/١ مكاحلا كردتسم (۴)

 . ۱١/١ راثآلا يناعم حرش يف (6)

 - ۱۳/۱ هننس يف يطقرادلاو ۰٥۱/١ هننس يف دواد وبا :قیرطلا هذه نم هاور ()

 ۲٠٠/١ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠۳۲/١ كردتسملا يف مكاحلاو ٥۵

 .مهریغو

 ٠٠۹/۱. ةيارلا بصن يف يعليزلا :هدنسم يف هيوهار نب قاحسإل هبسنو

 .هقيرط نم ۱۳۲/۱ مکاحلاو ء١٠ /۱ ينطقرادلا هجرخآو

 قيرطلا ىلع اهحَجرو ٠۲/١ هننس يف دواد وبأ :قيرطلا هذه نم هاورو (7)



1oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 .ناهجو ناذهف

 بويأ نب بیعش اذإف «كلذ يف انرظنف «باوصلاب ىتأ نم ملعن نآ انرتخا

 نب ديلولا نأ حصو اعم نيهجرلا ىلع] ةماسأ يبآ نع یور دق

 ريثك نب ديلولا نع هب ثدحجب ةرم ةماسأ وبأ ناكو ءًاعيج امهنع هاور ريثك

 نب دمحم نع ديلولا نع هب ثدحي ةرمو «ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع
 (YD) ای

 ديبع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم هاورو

 "قاحسإ نبا نع ةعامج هاور .هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب هللا

 هللا ديبع نع رذنملا نب مصاع نع ةملس نب دا هاور كلذكو

 .قاحسإ نبا ثيدحل ةيوقت هيفو “٠ هيبآ نع هللا دبع نبا

 ٠۳۳/١ كردتسملا يف مكاحلاو ء۱۷ ٠١/١ هننس يف ينطقرادلاو «ىرألا

 .مهريغو ۲٠۰-۲٠۱ /۱ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .يديمحلا نع ۲٣۰ /۱ يقهيبلاو ,؛١ مكاحلاو ٠١ /۱ ينطقرادلا هجرخاأو ۰

 . ٠١/١ ينطقرادلل ننسلا نم ةرابعلا حضوت ةدايز (1)

 ١/ ١۷-۱۸. ينطقرادلل ننسلا يف هوحن (۲)
 هننس يف هجام نباو ۰٥۲/۱ هننس يف دواد وبا :قیرطلا هذه نم هجرخا (۳)

 .۱۹ /۱ ينطقرادلاو ۲٦۱ /۱ يقهیبلاو ۱۳۳/١ مکاحلاو ۱

 ۰۲٠۲/۱ يقهیبلاو ٠۲/۱-٥۳. هننس يف دواد وبأ :قیرطلا هذه نم هجرخآ (6)

 .۲۳ /۱ ينطقرادلاو



 100 ةراهطلا باتك

 .هجوآ ةعبرآ هذهف

 ثيل نع ةدئاز نع يصيصملا ريثك نب دمحم :سماخ هجوو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع دهاجم نع
 نع ثيل نع ةدئاز نع ورمع نب ةيواعم :سداس هجوو

 . "هلوق رمع نبا نع دهاجم

 ."دهاجم ثيدح يعي - باوصلا وهو :يقهيبلا لاق

 نب ديزي اهرکذ ثالث وأ نیتلق يف كشلاب :عباس هجوو

 نب ةبدهو «"جاجحلا نب ميهاربإو «ةحلط نب لماكو «“نوراه
 :لاق ريبزلا نب رذنملا نب مصاع نع ةملس نب داح نع «"دلاخ

 ةارقم هيف ًاناتسب رمع [ب ]١١/ نب هللا دبع نب هللا دیبع عم تلخد
 دلج هیفو هنم ًاضوتتأ :تلقف «هنم اضوتف ؟تیم ریعب دلج هيف ءام

 )١( ينطقرادلا :قيرطلا هذه نم هجرخأ ١/  ۲۳يقهيبلاو ۱/ ۲٠۲.

 .هفقو ينطقرادلا حجرو ١/ ۲٠۲ يقهيبلاو ٠۲١/١ ينطقرادلا :هجرخأ (1)

 ۲٠۲/۱. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۴)

 ميعن وبأ انث زيزعلا دبع نب يلع نع ۲٦١/١ طسوألا يف رذنملا نبا هاورو

 .هب ثيل نع مالسلا دبع نع

 )٤( ينطقاردلاو ۲۲۵ /۲ ریرج نبال راثآلا بيذهت يف ۲۲/۱.

 .۲۲/۱ يطقرادلا هجرخآ ()

 ۲٣۲. /۱ يقهیبلاو ۱۳٤/١ مکاحلاو ۲۲/۱ ينطقاردلا هجرخآ ()

 ۲٠۲. /۱ يقهيبلاو ۱۳٤/۱ مکاحلاو ۲۲ /۱ ينطقرادلا هجرخآ (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱٥٩

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نع هيب نع ينثدحف «تيم ريعب
 .« ءيش هسجني مل ثالث وأ نيتلق ردق ءاملا غلب اذإ»

 يصيصملا ديح وبأ يثدح ""يروباسينلا ركب وبآ هاورو

 نع قاحسإ يب نع طول ينربخأ جيرج نبا لاق جاجح انثدح

 هسجني م ًادعاصف نيتلق ءاملا ناك اذإ" :لاق سابع نبا نآ دهاجم
(YF) n * 

 ءىش .

 نبا نع ییجی يبأ نع نابأ نع شايع نب رکب وب هاورو
 .“فوقوم كلذك سابع

 نع يرمعلا مساقلا ثيدح نم يدع نب دمحأ وبأ ىورو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم
 .“”« ثبخلا لمح ال ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ» ملسو

 ىلإ بسن دقو «فيعض وهو ءاذكه يرمعلا مساقلا هب درفت

 .رذنملا نبأ وه )١(

 .اطخ وهو .نبا :عوبطملا يف (۲)

 ( .يعيبسلا :وه قاحسإ وبأو
 نم ۲٠٦۲/۱ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ١/ ٠٠٠ هننس يف ينطقرادلا :هجرخا (۳)

 .يروباسينلا ركب يبأ قيرط

 ۲٠۲/۱. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هيلإ راشأو (6)

 ۲٦۲/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ١/ ۳٤. ءافعضلا يف لماكلا ()

 ۲٠/۱. ينطقرادلا هجرخأو



 1o۷ ةراهطلا باتك

 .هيف طلغلا
 نیعم نب ییجبو يراخبلاو دمحأ :مساقلا فعض لقو

 .'مهریغو

 يلع ابأ تعمس لاق ظفاحلا هللا دبع وبآ انربخأ :يقهيبلا لاق

 هللا ىلص يلا نع رباج نع ردكنملا نب دمخ ثيدح :لوقي ظفاحلا

 نب دمحم نع حيحصلاو ءأطخ «ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ» ملسو هيلع

 ."هلوق ورمع نب هللا دبع نع ردكنملا

 نع رمعمو يروثلا انربخأ قازرلا دبع هاور كلذك :تلق

 .""هلوق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ردكنملا نب دمحم
 نع ناميلس نع بيبح يبا نب ديزي نع ةعيف نبا یورو

 نيعبرأ “ردق ءاملا ناك اذإ" :لاق هيبأ نع ةريره يبأ نب نمحرلادبع

 خیراتو A14 /۷ يراخبلل ريبكلا خيراتلاو ٦-o يدع نبال لماكلا :رظنا (۱)

 . ٥/ ٤٥١ لادتعالا نازيمو ۲٠١ /۲ نابح نبال نیحورجٰلاو ۰٤۸١ /۲ يرودلا

 ۰ ۲٠۲. /۱ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ۲٠۲. /۱ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۴)

 يبأ نباو ٠۲۹ :ص روهطلا يف ديبع وبأ قازرلا دبع قيرط ريغ نم هجرخأو

 ۲٠٤/١. طسوألا يف رذنملا نباو ١/ ٠١۳ هفنصم يف ةبيش

 تفذح دقف عوبطملا يف امأ .ينطقرادلا ننس نم بيوصتلاو «هيف :لصألا يف (6)

 .!؟ اهتمرب ةملكلا

 .ردق :تايفالخلا يف يقهيبلاو ينطقرادلا دنعو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸

 :اولاقف «ةريره يبأ نع هوورف دحاو ريغ هفلاخو «"اثبخ لمحي مل ةلق
 .'”يطقرادلا هلاق اولد :لاق نم مهنمو ءابرغ نيعبرأ

 :تاماقم ةدع توبث ىلع ينبم نيتلقلا ثيدحب جاجتحالاو

 .هدنس ةحص :لوألا

 . "هيف حداق ريغ هلاسرإ نآو «هلصو توبث :يناثلا

 .ةلعب سيل هفقو نم فقو نو ءهعفر توبث :ثلاثلا

 .هنهوي ال هدنس يف عقو يذلا بارطضالا نأ :عبارلا

 .رجه لالقب ناتردقم نيتلقلا نأ :سماخلا

 رابك اهيف سيل «رادقملا ةيواستم رجه لالق نأ :سداسلا

 ( .راغصو

 زاجحلا برق نأو «نيتيزاجح نيتبرقب ةردقم ةلقلا نأ :عباسلا

 .۲۷ /۱ يبنطقرادلا ننس (۱)

 ننسلا يف يقهيبلاو "اولد" ظفلب ٠٠٠/١ طسوألا يف رذنملا نبا :هجرخأو

 وبأو «"ةَّلف" ظفلب ۱۹۳ /۳ تایفالخلا ينو اولد" :ظفلب ۲۱۳/۱ یربکلا

 ."ًاولد" ظفلبو «"ةلف" ظفلب ٠١ :ص روهطلا يف ديبع

 .السرم جيرج نبا نع يوُر ثيدحلا اذه نا كلذ (۲)

 ۲۷١/١. طسوألا يف رذنملا نباو ۷۹ ١/ هفنصم يف قازرلا دبع :هجرخأ

 .ًاضيأ ًالسرم رمعی نب یحی نع يورو
 ۰۱۸۲/۳ تایفالخلا يف يقهيبلاو ۲٤/١-۲٥. هننس يف يطقرادلا :هجرخأ

 ۲٦۳/۱. یرہکلا ننسلا يفو



 10۹ ةراهطلا باتك

 .توافتت ال

 .ةجح موهفملا نأ :نماثلا

 .مومعلا ىلع مدقم هنأ :عساتلا
 .يلجلا سايقلا ىلع مدقم هنأ :رشاعلا

 . ”توكسملا روص رئاس يف ماع موهفملا نأ :رشع يداحلا

 .دييقتلاو ديدحتلا جرخ جرخ ددعلا ركذ نأ :رشع يناثلا

 .ضراعملا نع باوجلا :رشع ثلاثلا

 :ماقم ىلإ جاتحا لطر ةئامسمخ ]٠١/[ امهلعج نمو

 :ماقمو .ًاطايتحا ًافصن ءيشلا لعجب هنأ وهو :رشع عبار

 .ًاضرف راص طايتحالا هب بجو ام نأ :رشع سماخ
 :متركذ امع باوجلا نوددحلا لاق

 مهيف سيل تاقث هتاور نأل ؛تدجو دقف هدنس ةحص امآ-

 نبا هححص اذهو «ضعب نم مهضعب عمس دقو «مهتم الو «حورجم

 ."مهریغو يواحطلاو مكاحلاو "يز

 هنأ ىلع ةوالع ءاه يعاد ال (هنع) ةدايزلا هذهو .هنع توكسملا :عوبطملا يف (1)

 .كلذ ىلإ ةراشإلا نود لصألا يف فرصت

 . ٤٩/١ ةميزخ نبأ حيحص (۲)

 .يواحطلاو مكاحلا حيحصت ميقلا نبا مالك ةيادب يف قبس دقو (۴)

 نابح نباو ءةيزخ نباو ديبع وبأو .دمحأو «يعفاشلا ًاضيأ هححص دقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۰

 نيذلا نم رثكأ مهو «تاقث هولصو نيذلاف هلصو امأو-

 .حيجرتلا اهعمو ةقث نم ةدايز يهف «هولسرأ

 اذإف «رمع نبا ىلع دهاجم هفقو امنإو «كلذكف هعفر امأو-

 دبعو هللا ديبع عامس كلذ عنمي ل ءًافوقوم هنم هعمس دق دهاجم ناک

 .ًاعوفرم رمع نبا نم هل هللا

 .مالك الف ءةقث اهب ىتأ دقو ةدايز عفرلا :انلق نإف

 نم هيبأ يف ىلوأ هللا دیبعف «ضراعتو فالتخا يه :انلق نإو

 . .هل هللا دبع ةعباتمو ءهثيدحب هملعو «هل هتمزالمل «دهاحجم

 حدقي ال بارطضالا اذه لثمف «برطضم هنإ :مكلوق امأو-

 دابع نب دمحم نع هل ريثک نب ديلولا عامس نم عنام ال ذإ ؛هیف
 ريثك نب ديلولا نأ حص دق" :ينطقرادلا لاق امك رفعج نب دمحمو

 ."نيهجولا ىلع ديلولا نع ةماسأ وبأ هب ثدحف ءاعيمج امهنع هاور

 نع ًاعيج هل هللا دبعو هللا ديبع ةياور نم عنام ال كلذكو

 .ةرات اذه نعو ةرات اذه نع نادمحلا هاورف ءامهيبأ

 انثدح :يعفاشلا لاق دقف «رجه لالقب نيتلقلا ريدقت امآو-

 .رجح نبأ ظفاحلاو «ديعلا قيقد نباو ‹یقهیبلاو

 نم ةيشاحلا يف ٠٤-٠٠١ :ص يئالعلل نيتلقلا ثيدح حيحصت يف ءزج :رظنا



 ۱٦1 ةراهطلا باتك

 لوسر نآ هرکذ «ينرضحب ال دانسإب جیرج نبا نع دلاخ نب ملسم

 «« ًاثبخ لمحي ل نيتلق ءاملا ناك اذإ » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 . رجه لالقب :ثيدحلا يف لاقو

 نآ هربخآ ليقع نب ییج "نع دمحم ينربخآ :جیرج نبا لاقو
 ناک اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هربخآ رمعی نب ییجب

 لالق :ليقع نب ىيحيل تلقف :لاق «ًاسأب الو ًاسجن لمحي م «نيتلق ءاما

 ."نيتبرق ذخأت ةلق لك نأ نظأف :لاق رجه لالق :لاق رجه

 ییجج نع ثدحم ییجم نب دمحم وه اذه دمحم :يدع نبا لاق

 .“لیقع نب ییجیو ریثک يبآ نبا
 يف مه اهركذ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإو :اولاق

 لالق لثم اهقبن اذإف» :ىهتنملا ةردس يف لاقو جارعملا ثيدح

 مدآ نب ییجم لاق دقو «مهدنع ةمولعم اهنأ ىلع لدف «*«رجه

 ٤۳/۱. مالا (1)

 .يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف كلذك وهو .نأ :عوبطملا ين (۲)

 تایفالخلاو ۱ يقهيبلل ىیرکلا ننسلاو ۱-۲٥۹ ينطقرادلا )۳(

 ."نیتبرق" :لدب «"نیقرف'" اهيف ءاجو .۱

 ۲٠٤/١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا رظنا ()
 «قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ۳۲۸/٦-۳٠۰ هحیحص يف يراخبلا :هجرخآ (۵)

 هللا يضر ةعصعص نب كلام نع كلام نب سنأ نع «ةكئالملا ركذ باب-١

 .امهنع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 ناتلقلا :دهاجم لاق كلذكو «ةرجلا ةلقلا :قاحسإ نباو عيكوو

 .ناترجلا

 :هملاعم يف يباطخلا لاق دقف «رادقملا ةيواستم اهنوك امأو-

 فلتخت ال امك فلتخت ال ءرادقملا ةمولعم ةعنصلا ةروهشم رجه لالق

 .ةغللا يف ةجح وهو .ناعيصلاو ليياكملا

 نبا لاق دقف «زاجحلا برقب اهریدقت [ب/۱۲] امآو-

 نع ربخأ انإ «يزاجح جيرج نباو .نيتبرق عست ةلقلا تيأر :جيرج
 .امهريغ الو «ماشلا الو «قارعلا ال ءزاجحلا برق

 ىلإ ةبوسنملا برقلا :يباطخلا لاقف «توافتت ال اهنوك امأو-

 ردق ىلع دلب لك برق نأ دیرپ ."دحاو لاثم ىلع ةوذحلا نادلبلا
 .“لوهجناب عقي ال دحلاو :لاق «فلتخت ال دحاو

 باب-٤۷ .ناییإلا باتک يف ٠٤١/۱-۱٤۷ هحیحص يف ملسم هجرخاو
 «تاولصلا ضرفو تاومسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءارسإلا
 .«لالقلاك اهرمث اذإو» :ظفلب كلام نب سنأ نع

 ۲٦٤/١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :يف مهريغ نعو مهنع كلذ رظنا (1)

 A10. /۲ يوغبلل تايدعجلاو

 ۴٠/۱. نثسلا ماعم (۲)
 ۳٠/١. ننسلا ماعم (۴)

 ۳٠/١. ننسلا ماعم (6)



 1۳ ةراهطلا باتك

 .صيصختلا امهدحأ :ناقيرط هلف ةجح موهفملا نوك امأو-

 .ليلعتلا يناثلاو

 فصولا اذهب مكحلا صيصخت :لاقي نأ وهف صيصختلا امأ
 .قوطنملا ادع امع مكحلا يفن يهو «ةدئاف نم هل دب ال ددعلاو

 مكحلا قيلعت نأ وهو ءةفصلا موهفي صتخيف :ليلعتلا امآو

 ءاهئافتناب مكحلا يفتنيف هل ةلع هنآ ىلع لدي بسانملا فصولا اذهب

 دنع مدع طورشملا نأل ؛يوق وهف طرش موهفم موهغملا ناك نإف
 ۰ .هل اطرش نکی ۾ الو «هطرش مدع

 مف ولف ةصاخ هتلالد نألف «مومعلا ىلع هميدقت امآو-

 مومعلاب لمع مومعلا هب صخ اذإو ءةلمج هتلالد تلطب هيلع مومعلا
 فيك ؛امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلاب لمعلاو «موهفملا ادع اميف

 بلكلا غولو نم ءانإلا لسغب رمألا ثيدحب موهفملا ديأت دقو

 دنع اهلسغ لبق ءانإلا يف ديلا سمغ نع يهنلا ثيدجبو «""هتقارإو

 يف «حتفلا عم ١/ ٠۳١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ :هجرخأ «لسغلاب رمألا (1)

 .ناسنإلا رعش هب لسغي يذلا ءاملا باب-۳۳ «ءوضولا باتك

 غولو مكح باب-۲۷ «ةراهطلا باتك يف ۲۳٤/۱ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهالك .بلكلا

 باتک يف ۲۳٤/۱ هحیحص يف ملسم :هجرخا دقف «ةفارإلاب رمألا امأو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع بلكلا غولو مكح باب-۲۷ «ةراهطلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 ٩٩ ریللا مون نم مايقلا

 مومع سايقلا نأل «حضاوف يلجلا سايقلا ىلع هيدقت امأو-

 يونعملا ىلع هيدقتف يظفللا مومعلا ىلع هيدقت تبث اذإف «يونعم

 .ىلوألا قيرطب

 اهجورخك سايقلا ىضتقم نم موهفملا روص جورخ نوكيو

 امع مكحلا يفن ىلع لد اإ هنألف ًاماع موهفملا نوك امآو-

 ىلإ ""توكسلا ةبسن نأ مولعمو ءهنع هتوكس قيرطب «قوطنملا ادع

 ضعب نود اهضعب نع مكحلا يفن زوجي الف «ةدحاو روصلا عيمج

 ‹«صيصختلا ةدئاأف لاطبإلل ا قوطنملا مکح تثابثإ الو مکا

 ددع هنألف ديدحتلا جر جرخ ددعلا نإ :مكلوق امأو-

 باب-٦۲ «ءوضولا باتك يف «حتفلا عم ۳۱١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ًارتو رامجتسالا

 سمغ ةهارك باب-١۲ «ةراهطلا باتك يف ۲۳۳-۲۳٤ /۱ هحیحص يف ملسمو

 اثالث اهلسغ لبق ءانإلا يف اهتساجن يف كوكشملا هدي هريغو ئضوتملا

 .نيتلقلا نود

 .ًاطخ وهو .توكسملا :عوبطملا يف ()



 1 ةراهطلا باتك

 (قسوألا ةسملاك ًادییقتو ًادیدحت ناکف عراشلا نم ردص

 ربغو رقبلا نم نيئالثلاو ءلبإلا نم سمخلاو «منغلا نم نيعبرأالاو

 .ديدحتلا الإ هل ةدئاف الو ةدئاف نم ددعلل دب ال ذإ "كلذ

 ةئامثالث وهو «ًاعاص نوتس :قسرلا" ١/ ۱۸١: ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق )١(

 ‹قارعلا لهأ دنع ًالطر نونامثو ةئامعبرأو «زاجحلا لهأ دنع ًالطر نورشعو

 .دلاو عاصلا رادقم يف مهفالتخا ىلع
 :ًاضيأ قسَّولاو .هقلّمَح دقف هئقسو ءيش لكو .لميلا :قسّولا يف لصألاو

 ه.٠."ءيشلا ىلإ ءيشلا مض

 :اهجرخأف .لبإلا نم سمخلاو قسوأ ةسمخلا امأ (۲)

 ةاكز باب-۳۲ «ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ۳٣۳/۳ هحیحص يف يراخبلا

 .قرولا

 .لوألا بابلا لبق «ةاكزلا باتك يف 1۷۳ /۲ هحيحص يف ملسمو

 . هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع امهالك

 :اهجرحاأف منغلا نم نيعبرألا امأو

 باب-۳۸ «ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ۳۷۱-۳۷۲ /۳ هحیحص يف يراخبلا

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع «منغلا ةاكز

 :اهجرخأف رقبلا نم نيثالثلا امأو

 .ةمئاسلا ةاكز باب- ٤ «ةاكزلا باتك يف ۲۳٤-۲۳٠ /۲ هننس يف دواد وبآ

 ءرقبلا ةاكز يف ءاج ام باب-٥ «ةاكزلا باتك يف ۲٠ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ۰ .نسح ثيدح :لاقو

 .رقبلا ةاكز باب-۸ «ةاكزلا باتك يف ۲٠/١ ىبتجا يف يئاسنلاو

 .رقبلا ةقدص باب-١١ «ةاكزلا باتك يف ٥۷٦/١-٥۷۷ هننس يف هجام نباو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1٦

 يظفل مومع الإ مكعم سيلف «ضراعملا نع باوجلا امآو-

 .امهيلع موهفملا ميدقت انيب دقو سايقلا وهو «يونعم مومع وأ

 ًاغصن هانلعجف «هيف كش دق هنألف ءًافصن ءيشلا لعج امآو-
 نود امف فصنلا لمتجيو «هنم رثكأ نوكي ال هنآ رهاظلاو ءًايطايتحا

 .ىلوأ فصنلاب هريدقتف

 نأل ؛ًاضرف ريصي طايتحالا هب بجو ام نوک [1/۱۳] امآو-

 ءزج لسغو «راهنلا عم ليللا نم ءزج كاسمإك طايتحالا ةقيقح اذه

 .هجولا عم سرلا نم
 .هب جاجتحالا هجوو ًانتمو ًادنس ثيدحلا اذه ريرقت مامت اذهف

 حص دق هنإ :مكلوق امأ نيتلقلاب ديدحتلا نم نوعناملا لاق-

 ءزج وأ طرش دنسلا ةحص نأل ؛هتحصب مكحلا ديفي الف «هدنس

 دنسلا ةحص درج نم مزلي الف «مات بجوم ال «ةحصلاب ملعلل بس

 اذه نع ايفتني ملو ةلعلاو ذوذشلا هنع فتني مل ام ثيدحلا ةحص

 :ثيدحلا

 «مارحلاو لالحلا نيب لصاف ثيدح اذه نإف :ذوذشلا امأ

 يف بّصْثلاو «ةاكزلا يف قسوألاك هايملا يف وهو «سجنلاو رهاطلاو

 .هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع مهلك



 1۷ ةراهطلا باتك

 فلخ هلقني !؟ةباحصلا نيب ًاعئاش ًاروهشم نوكي ال فيكف «ةاكزلا

 بصن ىلإ مهتجاح نم مظعأ «هيلإ ةمألا ةجاح ةدشل فلس نع

 رهاطلا ءاملاب ءوضولاو «ةاكز مهيلع بجت ال سانلا رثكأ نإف «ةاكزلا

 .ملسم لک ىلع ضرف
 لوبلا ةساجن لقنك ثيدحلا اذه ٌلقل بجاولا نوكيف

 .كلذ رئاظنو تاعكرلا ددع لقنو هلسغ بوجوو

 رمع نبا نع الو «رمع نبا ريغ هوري مٺ اذه نأ مولعملا نمو

 ؟ریبج نب دیعسو بویأو لاسو عفان نیاف هللا دبعو هللا دیبع ريغ

 نم اهجرخ يتلا ةنسلا هذه نع مهؤاملعو ةنيدملا لهأ نيأو
 ؟مهدنع ءاملا ةزعل قلخلا جوحأ اهيلإ مهو مهدنع

 ىفختو «رمع نبا دنع ةنسلا هذه نوكت نأ ًادج ديعبلا نمو

 الو مهنم دحأ اهيلإ بهذي الو «هتدلب لهأو هباحصأ ءاملع ىلع

 .اذه عانتما هيلع فخ )ل فصنأ نمو «مهنیب اهنوریدیو اهنووری

 ناكل «رمع نبا دنع رادقملا ةميظعلا ةنسلا هذه تناك ولف

 .اه مهاورأو اهب سانلا لوقا ةنيدملا لهأو هباحصأ

 دحأ ديدحتلا اذهب لقي ل ثيحو !؟اذه نم غلبآ ذوذش ياف

 ىلص يلا نم ةّنس هدنع هيف نکي ۾ هنآ مِلَع «رمع نبا باحصآ نم
 .هذوذش هجو اذهف .ملسو هيلع هللا

 :هجوأ ةثالث نمف هتلع امأو



 ةيزوجلا ميق نہال ننسلا بيذهت ۹۸

 هيلع هيف فلثخاو «رمع نبا ىلع هل دهام فقو :اهدحأ

 .ًافقوو ًاعفر ًاضيأ هللا ديبع ىلع هيف فلتخاو

 نبا سابعلا وبأو يزملا جاجحلا وبآ مالسإلا اخیش حجرو

 .هفقو ةيميت

 وه هلعجو «دهاجم قيرط نم هفقو هننس يف يقهيبلا حجرو

 ."باوصلا

 ۾ رمع نبا نآ ىلع لدي هلک اذهو :سابعلا وبأ انخيش لاق

 كلذ نع لئس نكلو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هب ثدحي نكي
 .هنع كلذ هنبا لقنف «هنبا ةرضحب باجأف

 ملعلا وهو ًادهاجم نأ ًاضيآ هفقو ىلع لديو [ب /۱۳] :تلق

 هللا ديبع ىلع هيف فلتخاو ءًافوقوم هنع هاور انإ «تبثلاو روهشلا
 .ًاعفرو ًافقو

 .مدقت امك هدنس بارطضا :ةيناثلا ةلعلا

 ناك اذإ » هظافلأ ضعب يف نإف هنتم بارطضا :ةفلاثلا ةلعلا

 ٠٠. /۲۱ یواتفلا يف هفقول ةيميت نبا حيجرت رظنا (۱)
 نيتلقلا ثيدح امو" :لاق ثيح كلذ ريغ ىلع لدي ام ٤١/۲١ ىواتفلا ينو

 نع اوباجأ دقو «هب جتحُي نسح ثيدح هنأ ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ رثكاف
 .' هيف نعط نم مالک

 ۲٠۲/۱. یربکلا ننسلا (۲)



 ۱۹ ةراهطلا باتك

 ( ثالث وأ نيتلق ردق ءاملا غلب اذإ » :اهضعب يفو « نيتلق ءاملا

 .مدقث امك اهنع تكس نم نودب اوسيل ةظفللا هذه اوداز نيذلاو

 ضراعمف ظافحلا نم هححص نم حیحصت امأو :اولاق

 ربلا دبع نب رمع وبأ برغلا ظفاح هفعض نمو «هفعض نم فيعضتب

 .ةلمج حيحصلا باحصأ هنع ضرعأ اذهو «هريغو

 لوسر نع حصي ملف ءرجه لالقب نيتلقلا ريدقت امأو :اولاق
 يعفاشلا هركذ ام امأو ءالصأ ءيش هيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا یلص يلا مالک نم هيف "رجه لالقب" :هلوق سیلو «عطقنمف

 نأ ثيدحلا يف حرص دقو «هيلإ يوارلا هفاضأ الو ملسو هيلع

 .ليقع نب ىيجب مالك نم اهب ريسفتلا

 نيب لصافلا دحلاو «ميظعلا مكحلا اذه نايب نوكي فيكف

 ذاش ظفلب الإ دجوي ال «ةمألا عيمج هيلإ جاتحت يذلا مارحلاو لالحلا

 هللا یلص هللا لوسر مالك نم سيل ظفللا كلذو «عطقنم دانسإب

 بجو دانسإلا ف بارطضالا اذه لثمو :لاق ثيح ۳۲۹ /۱ دیهمتلا ف )1(

 .هنوفرعی ال اب هدابع هللا دبعتی

 نبا هنع كلذ لقن امك «كرابملا نب هللا دبع مامإلا ثيدحلا اذه فعضي نمو

 نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا هفعض نمو .۲۷۱-/۱ طسوألا يف رذنملا

10/۳ ۰ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷۰

 !؟ملسو هيلع

 لاحي نآ بجعلا نمف «جارعملا ثيدح يف اهركذ امأو :اولاق

 ةردسلا قن ملسو هيلع هللا ىلص يلا ليثمت ىلع لصافلا دحلا اذه

 ةمولعم اهنوكلو ءامهنيب ةمزالم يأو «نيمكحلا نيب طبارلا امو ءاهب

 ىلع قلطملا لمح بيجع نم اذهو ءاهب مف لثم مه ةفورعم مهدنع

 لمحي فيكف «عقاولا نايبل جارعملا ثيدح يف اهب دييقتلاو !؟ديقملا
 !؟هيلع نيتلقلا ثيدح قالطإ

 ءاهيلإ قالطإلا فرصني نآ بجوي ال مه ةمولعم اهنوكو
 رهاظلاو ءاهريغ نوفرعيو اهنوفرعي اوناك مهنإف ءةلعلا تقلطأ ثيح
 يه يتلا دلبلا لالق ىلإ فرصني امنإ نيتلقلا ثيدح يف قالطإلا نأ
 اغإ قالطإلاف ءاهريغ نم ةسبالم مظعأ امه مهو «مهدنع فرعأ

 ريغ نود دلبلا دقن ىلإ دقنلا قالطإ فرصني امك ءاهيلإ فرصني
 رجه لالقب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لم امنإو ءرهاظلا وه اذه

 ةرجشب ةنجلا راجشأ ضعب لثم امك «رمألا سفن يف عقاولا وه هنأل
 وه هنأل «مهراجشأ نم هريغو لخنلا نود «"ةزوجلا يعدت ماشلاب

 ليثمتلا اذكهو «مهدنع راجشألا فرعأ زوجلا نوكل ال «عقاولا

 يفو  ؛/ ۷ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو , ٤ هدنسم يف دمحجأ هاور (۱)

 هحیحص ف هجرخأ ذإ نابح نبا هححصر ۱/۱-۷ طسوألا

 .ناسحإلا عم 7



 ۷۱ ةراهطلا باتك

 اذهو «مهدنع لالقلا فرعأ اهنوكل ال عقاولا وه هنأل «رجه لالقب

 .حضاو هللا دمحجب

 هلاق اغنإ اذهف ءرادقملا ةيواستم اهنإ :مكلوق امأو-

 عقي اغنإ ديدحتلاو «ديدحت امهركذ نأ ىلع ءانب [/٤۱]يباطخلا

 «ةغللا لهآ نع هلقني م وهو «لطاب رود اذهو ءةيواستملا ريداقملاب

 .نايع نع هب ربخأ الو «هلقن يف ةقثلا وهو

 يف راغصلاو رابكلا اهيف لالقلا نإف «هفالخب عقاولا نإ مئ

 رثكآ لاق اذمهو دحاو بلاقب لمعت الو «بلاغلا وأ ماعلا فرعلا

 :-ثيدحلا ةاور دحأ- رذنملا نب مصاع لاقو «ةرجلا ةلقلا :فلسلا

 .'”ءاظعلا يباوخلا لالقلا"

 نکلو «هيف مكعزانن الف «زاجحلا برقب اهریدقت امآو-
 ءامهعست اهآرف «برقلا نم نيتبرقب لالقلا نم ةلق ردق هنأ عقاولا

 نم نيتبرق “لک ذخات رجه لالق نم ةلق لک نأ اذه نم مزلي لهف
 اهيف سيل «دحاو ردق ىلع اهلك زاجحلا برق نآو !؟زاجحلا برق

 !؟رابکو راغص

 عقي ال ديدحتلا :لاق نأ هدنتسم اغنإف ءةيواستم اهلعج نمو

 .لوهجناب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷۲

 ىلإ ًادنتسم ديدحتلا ناك ول نآ متي امنإ اذه !هللا ناحبس ايف

 ديدحت زاجحلا برقو رجه لالقب ريدقتلاو امأف «عرشلا بحاص
 !؟اذام ناکف جیرج نباو لیقع نب یحی

 هيلع انتدعاسم مكعفنت الف ءةجح موهغملا نوك ريرقت امآو-
 ةدعاسملا مزلتست ال ءليلدلا تامدقم نم ةمدقم ىلع ةدعاسملا ذإ

 .ليلدلا ىلع
 نيب عازن ةلأسم يهو «عونممف مومعلا ىلع هل مكميدقت امأو

 ضراعت عازنلا اشنمو نافورعم نالوق اهيفو ءاهقفلاو ءنييلوصألا

 «ميدقتلا يضتقي صوصخلاف "قطنلا مومعو «موهفلا صوصخ
 حجر «هصوصخب موهفملا متحجر نإف «حيجرتلا يضتقي ي  قطنلاو

 نم مومعلل انهه مهعم حيجرتلا مث «هقوطنمب مومعلا مكوعزانم

 :هوجو

 .حصأ هثيدح نأ :اهدحأ

 .حيحصلا سايقلل قفاوم هنآ :يناثلا

 ال هنإف ءًاثيدحو ًايدق ةنيدملا لهأ لمعل قفاوم هنأ :ثلاثلا

 ديدحتلا كرتب مهلمعو ءنيتلقب ءاملا "دح هنآ مهنم دحأ نع فرعي

 .قوطنملا :عوبطملا ين (1)
 .قوطنملا :عوبطملا يف (۲)



 DAs ةراهطلا باتك

 عاصلا مهلقن ىرجم ىرجف «فلس نع ًافلخ ًايلقن المع «هايملا يف

 وه اذهو «تاورضخلا نم ةاكزلا ذخأ كرتو ('سابحألاو ءدملاو

 داهتجالا هقيرط ام نود مهعاجإ نم هب جتحلا حيحصلا

 «مهیلع مهریغ حجري ایرو ءاوس هيف مهریغو مهنإف «لالدتسالاو

 .عضوملا اذه لمأتف .مهريغ ىلع مه اوحجريو

 لباقي ام حيجرتلا نم انعمف حيجرتلا نم متركذ ام :ليق نإف

 ءاملا يف لوبلا نع يهنلا ثيدحب ديأت دق انه موهفملا نأ وهو

 نم ديلا لسخب رمألاو «بلكلا هيف غلو ام ةقارإب رمألاو "دكارلا
 ."ريللا مون

 .فاقوألا :سابحألاب دوصقملا ذإ ءاطخ وهو .سانجألاو :عوبطملا يف ()

 نع يهنلا باب-۲۸ «ةراهطلا باتك يف ۲۳۵ /۱ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۲)

 ىهن هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رباج نع ءدكارلا ءاملا يف لوبلا
 .دكارلا ءاملا يف لابي نأ

 ٠٦۸- «ءوضولا باتك ين «حتفلا عم ٤١١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .مئادلا ءاملا يف لوبلا باب

 نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «قباسلا عضوملا يف هحيحص يف ملسمو

 يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .يراخبلا ظفل اذه «هيف لستخي مث «يرجي ال

 ليللا مون نم ديلا لسغب رمألاو «ملسم هجرخأ ةقارإلاب رمألاف ءاهيرخت مدقت (۳)



Vةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 ءايشألا هذهب رثأتي ءاملا نأ ىلع لدت ثيداحألا هذه نإف

 «هريدقت نم دب ال لب ءاهھب ءام لک رثأت ىلإ لیہس الو «ریغتی م نإو
 [ب ]٠١/ ريدقنلا نأل ؛امهريغب هريدقت نم ىلوأ نيتلقلاب هريدقتف

 “تامكحت ؛نكمب ال امو هحزن نكمي امو ةنيعملا عرذألاو ةكرحلاب

 كرحت ةكرح برف ءاهسفن يف ةطبضنم ريغ يهو ءاه لصأ ال ةلطاب
 بسحب «هنم ًاريسي ًارادقم كرحت ىرخأو «ءالا نم ًاميظع ًاريدغ

 الو ةنس ال ضح مكحت عرذألاب ريدقتلا "اذكو كرحتملاو كرحا

 ةرشع نإف ءهطابضنا مدع عم نكمملا "”حزنلاب ريدقتلا اذكو «سايق

 اذإو هل طباض الف « ةرشع هحزنی ال ام حزن مهنکمب ًالثم فالآ

 ىلوأ نيتلقلاب ريدقتلاف «ريدقت نم دب الو تاريدقتلا هذه تلطب

 يضر ةباحصلا نع امإو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع امإ ءهتوبثل
 .مهنع یلاعت هللا

 :تاماقم ىلع ينبم لاؤسلا اذه :ليق

 .تاريدقت :عوبطملا يف (1)

 .اذهو :عوبطملا يف (۲)

 ٠٠۳. /۱ طیحلا سوماقلا :رظنا .دفنی یتح ءاملا ءاقتسا :حرنلا ()

 .مهریغ :عوبطملا يف )€4)

 ةساجنل مزلتسم ةقباسلا ةثالثلا ثيداحألا يف يهنلا نأ :ماقملا اذهب دوصقملاو

 .نيديلا ةلاسغب وأ «بلكلا مف نم لصفني اب وأ «هيف لوبلاب امإ ءاملا



 1V0 ةراهطلا باتك

 ءاملا ةساحنل مزلتسم ثيداحألا هذه يف يهنلا نأ :اهدحأ

 .هنع “”يهنملاب
 ضعبب صتخب لب ءءام لك معي ال سيجنتلا اذه نآ :يناثلاو

 .ضعب نود  يداقملا

 وه نيتلقلاب هريدقت ناك «ريدقتلا نيعت اذإ هنأ :ثلاثلاو

 .نيعتملا

 ثيداحألا هذه نم ءيش يف سيل :لوقنف «لوألا ماقما اماف

 .هيف ديلا سمغو «غولولاو «لوبلا ةاقالم درجمب سجن ءاملا نأ

 هلك ءاملا نأ ىلع ةلالد هيف سيلف هيف لوبلا نع يهنلا امأ

 لوبلا نأل كلذ نوكي دق لب ء«هضعبل لوبلا ةاقالم درجي سجني

 ءاهتدسفأ ةمئادلا هايملا يف ترثك ىتم لاوبألا نإف «هسيجنتل ببس

 ‹نيتلقلا نود اجب هيهن صخب نأ زوج الف ءةميظع ًالالق تناك ولو

 ىلص لوسرلا ىشاحو «ادعاصف نيتلقلا يف اولوبي نأ سانلل زوجيف
 دق نوکیو «نیتلقلا نود ام ىلع جرخ هیهن نوکی نأ ملسو هيلع هللا

 اذه لهو ءامهيلع داز وأ نيتلقلا غلب "ام لك يف لوبلا سانلل زوج

 مئادلا ءاملا يف ہکدحا نلوبي ال» :لوقي نأ باطخلا يف زاغلإ الإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷٩

 لطر ةئامعبرأ ماعلا ظفللا اذه نم هدارمو "«يرجي ال يذلا

 اعلا داسفلا نم زيوجتلا هنمضتي ام عم «ةئامسخ وأ «يقارعلاب

 نک ال ام ىلع هلمح كلذكو «مهيلع مههايمو سانلا دراوم داسفإو

 .رخألا هفرط ةكرحجب هيفرط دحأ كرحتي ال ام وأ هحزن

 ‹«سانلا هيلع ام فالخو «ثيدحلا لولدم فالخ اذه لكو

 درجم ناك نإو «هايملا هذه يف لوبلا نع نوهني مهنإف يةبطاق ملعلا لهأو

 يف "لاوبإلا نم سانلا نم اذإ هنإف ءةعيرذلل ًادس اهسجني ال لوبلا
 ىلع دسفتو ريغتت نأ ثبلت مل ءةميظع ةريبك تناك نإو ايلا هذه

 .لاوبألا ةرثكب ةيراجلا راهنألا ريغت نم انيأر امك «سانلا

 ءاهيف يلختلاب مهيلع ممالظ داسفإ نع ىهن امك اذهو

 رهاظ ىلإ برقأ اذهب ]1/٠١[ ليلعتلاف كلذب مهتاقرط داسفإو
 مهتيامحو «دابعلا حلاصم هتاعارمو «هيهنب هتمکحو «هدوصقمو هظفل

 يهالظو مهتاقرطو مهدراوم نم هيلإ نوجاتجي ام مهيلع دسفي اع

 فلعو مهماعط نم نجلا هيلإ جاتحي ام داسفإ نع ىهن امك
 اهيلع لديو ءرطفلاو لوقعلا اه دهشت ةلوقعم ةلع هذهف “ مهباود

 .لوبلا :عوبطملا يف (۲)
 .ثيدحلا اذه جيرخت ًابيرق يتايس (۳)

 ىلص ينلا عم لمحي ناک هنآ» :هنع هللا يضر ةريره يبا ثيدح يف كلذ درو ()



 ۷%۱7 ةراهطلا باتك

 دهشيو ميلس لقع لك اهلبقيو «هرداصمو هدراوم يف عرشلا فرصت

 .ةحصلاب اه
 ا وأ «يقشمدلاب لاطرأ ةينامثو ةئاب كلذ ليلعت امأو

 نک ال اہ وأ  'ةرثکم ًاعارذ نيرشعب وأ ‹كرحتي ال وأ كرحتي

 ؟اذه نم :لاقف اهب هعبتي وه امنيبف «هتجاحو هئوضول ةوادإ ملسو هيلع هللا

 الو مظعب ينتأت الو ءاهب ضفنتسا ًاراجحا يبغبا :لاقف .ةريره وبأ انأ :لاقف

 يناتأ ينإو «نجلا ماعط نم امه :لاق ؟ةثورلاو مظعلا لاب ام :تلقف ...ةثور

 اوري ال نأ مه هللا توعدف «دازلا ينولأسف -نجلا مَعيو- نيبيصن نج دفو

 .«ًامعُط اهيلع اودجو الإ ةثورب الو مظعب
 -۳۲ «راصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲٠۸ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور

 .نجلا ركذ باب

 .نجلا ماعط اهنأب للعو «ةثورب الو مظعب هنايتإ نع يهنلا ثيدحلا يفف

 ثیدح يف ملسو هيلع هللا یلص يلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا یورو

 مظع لك مكل» :لاقف ءدازلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اولاس مهنأ نجلا ةليل
 فلع ةرعب لكو ءًأمحل نوكي ام رفوأ مكيديأ يف عقي «هيلع هللا مسا ركذ

 امهنإف امهب اوجنتست الف») :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ««مکباودل

 .«مکناوخإ ماعط

 يف ةءارقلاب رهجلا باب-۳۳ «ةالصلا باتك ين ۳۳۲ /۱ هحیحص يف ملسم هاور
 .نجلا ىلع ةءارقلاو حبصلا

 .اطخ وهو .ةرسكم :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 مشی ال ‹ضقانم لکب لکو «ضراعم لکب اهنم لک لاوقاف «هحزن

 اهب لطعتي الو ءةحلصملا قراوب اهنم ماشي الو ءةمكحلا ةحئار اهنم

 رادقملا اذه لوانت امنإ يهنلا نأ ملع اذإ لجرلا نإف ءةفوخملا ةدسفملا

 .هنم رثكأ وه اميف لوبلا نع رجاز الو عزاو هدنع قبي م «ءاملا نم

 لكو «لاطبإلاب عرشلا بحاص دوصقم ىلع عجري اذهو

 ناك ؛لاطبإلاب عراشلا دوصقم ىلع عجري طباض وأ ةلع وأ طرش
 .لاحلا لطابلا وه

 يف ركذ ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ اذه ىلع لدي امو

 ًامئاد ءاملا نوك وهو «يهنلا يف ربتعملا وه هنآ ىلع لدي ًافصو يهنلا

 :هلوقب ةلعلا ىلع هبن ىتح ««مئادلا» هلوق ىلع رصتقي ملو «يرجي ال

 هذه نأ مولعمو ءاهب بهذي الف هيف ةساجنلا فقتف «يرجي ال »

 .امهيلع داز اميفو «نيتلقلا يف ةدوجوم ةلعلا

 ثيح «ىنعملا اذه نيتلقلاب نيددحلا ةضقانم نم بجعلاو

 نيتلق ةيرجلا تناك نإ اولاقو «يراجلا يف ىتح نيتلقلا اوربتعا
 .ترثأت نيتلقلا نود تناك نإو ءةساجنلاب رثأثت مل ًادعاصف

 هربتعا يذلا فصولا وهو «ًافقاو وأ ًايراج ءاملا نوك اوغلأف (

 «هربتعي مل عراشلاو «نيتلقلا فقاولاو يراجلا يف اوربتعاو «عراشلا

 .نايرجلاو فوقولا ربتعا لب



 ۱۷٩۹ ةراهطلا باتك

 ءام نود ءاي هوديقت ملو ثيدحلا اوصصخت م اذإف :ليق نإف

 .يرجب ال مئاد هنأل «رحبلا يف لوبلا نع ىهنُي نأ وهو «لاحلا مكمزل

 «يرجم ال يذلا مئادلا ءاملا ملسو هيلع هللا ىلص هركذ :ليق

 سانلا هايم داسفإ نم ىشخي ام يه امنإ يهنلا ةمكح نأ ىلع هيبنت

 نأ اهنأش نم يتلا «ةمئادلا هايملاب ىتلعت انإ يهنلا نأو «مهيلع

 .لاوبألا اهدسفت

 هلا ىلص ينلا يهن لدي ملف ءراحبلاو ماظعلا راهنألا اماف

 يف لوبلا زاوج ىلع هموهفمب همالک لد ال لب «هجوب ملسو هيلع

 ىلوأ راحبلا يف لوبلا زاوجف «تارفلاو «لينلاك :ماظعلا راهنألا

 [ب ]٠١/ .یرحأو

 لقاع بیرتسی الف «همالک مومعل صیصخت اذه نآ ردق ولو

 غلبت ال ام وأ هحزن نكي ال ام وأ «نیتلقلاب هصیصخت نم ىلوأ هنآ
 ايما هذه يف لوزت ال اهلجأل يهنملا ةدسغملا نأل ؛هيفرط ةكرحلا

 ةلزنم اذه راصو «هيف لوبلا يف ةدسفم ال هنإف ءرحبلا ءام فالخب

 لظ يف ملسو هيلع هللا یلص هلوبو «"لظلا يف يلختلا نع هيهن

 نع يهنلا باب-١۲ «ةراهطلا باتك يف ۲۲٠٦/١ هحيحص يف ملسم هجرحخا (۱)

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «لالظلاو قرطلا يف يلختلا
 :لاق ؟هللا لوسر اي ناناعللا امو :اولاق نيناعللا اوقتا» :لاق ملسو هيلع هلا
 .«مهلظ يف وأ سانلا قيرط يف ىلختي يذلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸۰

 يف يلختلا نع ىهن هنإف طئاحلا "مذجب هراتتساو «"”نيترجشلا

 دحأ عفتني ل ثيح طئاحلاو نيترجشلاب ًارتتسم ىلختو «عفانلا لظلا
 اذإ هنآ ملعي قيرطلا اذهبو ,دحأ ىلع لظلا كلذ دسفي ملف ءامهلظب

 هنآ عم مئادلا ءاملا يف لوبلا نع ىهن دق ملسو هيلع هللا یلص ناک

 قيرطب هيف هّبص مث «ءانإ يف لوبلا نع ىهني نألف «هيلإ جاتحي دق
 تلمتشا امو ةعيرشلا ةمكح ملع نم اذه يف بيرتسي الو «ىلوألا

 اهنإف ءةتحبلا ةيرهاظلا عدو «مهحئاصنو دابعلا حلاصم نم هيلع

 -۱۸ «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ۲۳۰۷-۲۳۰۲ ٤/ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 هللا يضر هللا دبع نب رباج نع «رسيلا يبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب

 جاج يضقي ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر بهذف ...)) :هيفو امهنع

 ایش ري ملف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رظنف «ءام نم ةوادإب هتعبتاف

 .ثيدحلا (...يداولا ىطاشب ناترجش اذإف هب رتتسي

 ١/ ٠٠۲. ةياهنلا .هنم ةيقب وأ ةعطق :يأ «طئاحلا مذج (۲)

 أوبتي لجرلا باب-۲ «ةراهطلا باتك يف ٠١/١ هننس يف دواد وبا هجرخأ (۳)

 .هلوبل

 .ينابرلا حتفلا عم ١/ ٠٠٠١-۲٠٠ هدنسم يف دمحأو

 هللا ىلص هللا لوسر عم تنك ينإ :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع

 لاق مث «لابف «رادج لصأ ين ًاثَمَد یتاف «لوبی نأ داراف موی تاذ ملسو هيلع

 .دواد يبأ ظفل اذهو «ثيدحلا «...مكدحأ دارأ اذإ)) :ملسو هيلع هللا یلص

 .لوألا ثيدحلا «دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 .هبصي :عوبطملا يف )٤(



 ۱۸۱1 ةراهطلا باتك

 امو ءاهتجهبو «ةعيرشلا نساحم ةيؤر نع اهبجحتو «بولقلا يسقت

 .ةهحرلاو لدعلاو حلاصملاو مكحلا نم هتعدوأ

 ىلع ءىكتم رظن اهيلإ رظنت ًاوفع كتءاج يتلا قيرطلا هذهو
 الإ ماعلا يف اهكلسي ال «يطملا قانعأ اهزوافم يف تعطقت دق هتكيرأ

 لاوقألا هبلق ""تحرقأ نم “” اهرادقم فرعي الو «درفلا دعب درفلا

 تلع نإف «ةدعبتسملا تاريدقتلاو .ةددعتملا ثالامتحالاو ءةفلتخملا

 هلعجو ءاهب "هتمدخو ةيوبنلا ثيداحألل ةضرع هبهذم لعج «هتمه

 هفلاخ امو «هلبق اهنم هقفاو امف ءاههباشتم هيلإ دری ًامکح الصأ

 .هتدئاف لقأو «يقش نم هبعتآ امف «ليمجلا “درل ًاهوجو هل فلكت

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ نيتلقب نيددحلا لوق دسفي امو
 اذكه «لوبلا دعب هيف لئابلا لستغي مث مئادلا ءاملا يف لوبلا نع ىهن
 «يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» :نيحيحصلا ظفل

 نيتلقلا ردق مئاد ءام يف لستغي نآ نوزوجت متنآو “هيف لستغی مث

 .خسانلا نم وهس اهلعلو .(الإ) ةدايز ةملكلا هذه دعب طوطخملا يف (1)

 .طوطخملا يف ام باوصلاو .ةدحوملا ءافلاب ."تحرفأ" :عوبطملا يف (۲)

 .هنم حو :نوكت دقو ءاذكه اهلعل لصألا يف ةملكلا (۳)

 ."همدخو" :تبتک عوبطملا ينو

 .ريغ درلاب :عوبطملا يف )٤(

 .هجيرخت قبس ()



A۸۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ثيدحلل حيرص فالحخ اذهو «هيف لاب ام دعب

 متفلاخ هوقزوج نإو «مكلصأ متضقن هيف لسغلا متعنم نإف
 نيهجولا نم ثيدحلا متفلاخ «لسغلاو لوبلا متزوج نإف «ثيدحلا

 ريسيلا ءاملا يف لاب اذإ هنأل «مكيلع دراو هنيعب اذهف :لاقي الو

 اغنإو «سيجنتلاب يهنلا للعن م انأل ءهيف لسغلا هل متزوج «ريغتي ملو

 .اذه انيلع دري الف «مدقت امك «سيجنتلا ىلإ هئاضفإب هانللع

 ةيحان يف لستغا مث ةيحان يف لابف ءريثك ءاملا ناك اذإ امأو

 ۾ هنأل ؛ثيدحلا يف لخدي الف «لوبلا اهيلإ لصي مل ىرخآ [ [//]

 ءرحبلا نم ةيحان يف لاب اذإ مزل الإو «هيف لاب يذلا ءاملا يف لستغي

 .دساف وهو أدب هيف لستغی ال نآ

 دعب هيف لسغلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ينلاف :ًاضيأو

 .هل لوبلا ةباصإ نم هيلإ يضفي امل «لوبلا

 ال كلذو «""همحتسم يف لجرلا لوبي نآ هيهن اذه ريظنو

 يف لوبلا باب-١٠ «ةراهطلا باتك يف ۲۹/١ هننس يف دواد وب :هجرخا (۱)

 .محتسملا

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۷١ «ةراهطلا باوبأ يف ۳۳/١ هعماج يف يذمرتلاو

 .بيرغ ثيدح اذه :لاقو «لستغملا يف لوبلا

 .محتسملا يف لوبلا ةيهارك-۳۲ «ةراهطلا باتك يف ۳۷ ١/ ىبتجلا يف يئاسنلاو



 ۱A۳ ةراهطلا باتك

 ين عقيف «لوبلا بيصي يذلا ءالا شاشر رياطت نم هيلإ يضفي
 ول ىتح ««هنم ساوسولا ةماع نإف» :ثيدحلا يف امك «ساوسولا

 هركي مل «ءاملا عم بهذي لب «لوبلا هيف رقتسي ال ًاطلبم ناكملا ناك

 .ءاهقفلا روهمج دنع كلذ

 «هلوب عضوم يجنتسي وأ رمجتسي نأ لئابلا عنم اذه ريظنو

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا دري ملو ءلوبلاب ثولتلا نم هيلإ يضفي ال
 همالك ليلعت زوجي الف «لوبلاب مئادلا ءاملا ةساجن نع رابخإلا هيهنب

 .هنع هني م ام لوانتت ةماع ةلعب

 اهنم ًأاضوتنأ :ةعاضب رئب يف هل ليق هنأ كلذ ىلع لدي يذلاو

 :لاقف ؟سانلا رذعو «بالكلا موحلو «ضيحلا اهيف ىقلي رثب يهو
 7 ء یش هسجني ال روهط ءاملا»)

 ةيهارك باب-١١ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ١١١/١ هننس يف ةجام نباو
 .لستغملا يف لوبلا

 ال» ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق «لفغم نب هللا دبع نع مهلك

 .«هنم ساوسولا ةماع نإف «هيف لستغي مث همحتسم يف مكدحأ نلوبي

 .يهذلا هقفاوو ١/ ١١۷-۱1۸ كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 ةماع ناف») هلوق نود ۲۲ :مقر دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .«هنم سارسولا

 يف ءاج ام باب-٤۳ «ةراهطلا باتك يف ٥۳-٥٥ /۱ هننس يف دواد وبآ :هجرخأ (۱)



A6ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةاقالم سجني ال ءالا نأ ىلع حيرص حيحص صن اذهف

 ىلع نكي مو «ةفقاو تناك ةعاضب رثب نإف ءًافقاو هنوك عم «ةساجنلا

 .الصأ راج ءام ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هدهع

 «هنع یهن ام ىلع ًاسایق هلعفو هحابأ ام ميرحت زوج الف

 «هعضوم يف اذه ءاذهو اذه لمعتسي لب «رخآلاب امهدحأ ضراعيو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس برضت الو «هعضوم يف اذهو

 ليلد «هل هوركذ ام اهاحو ةعاضب رئب نم هؤوضوف «ضعبب اهضعب
 نع هيهنو «ريغتي مل ام هيف ةساجنلا عوقوب سجنتي ال ءاملا نأ ىلع

 هثولت ىلإ هئاضفإ نم انركذ امل هيف لوبلا دعب مئادلا ءاملا يف لسغلا

 .هريظنب ليلعتلا هنع انركذ امك «لوبلاب

 ثيدح لمح نم ىلوأ اذهو ءاههوجو ىلع ننسلا انلمعتساف
 هيلع هللا ىلص ينلا نأل ؛نيتلق نم رثكأ ناك هنأ ىلع ةعاضب رئب

 اغإو «هجوب هيلع همالک لد الو «هیلإ راشآ الو «كلذب للعي مل ملسو

 دري الو ءرثك وأ لق ءام لك يف ةدرطم ةلع هذهو «ءاملا ةيروهطب للع

 .ةعاضب رئب

 ءاملا نأ ءاج ام باب-٩٤ «ةراهطلا باوبأ يف ٩٩-٩٩ /۱ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح اذه :لاقو «ءيش هسجني ال

 .ةعاضب رثب ركذ باب م١ «هایلا باتک ين ۱۹۰-۱۹۱ /۱ هنتس ين يئاسنلاو

 . ٠٤ :مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو



 1A0 ةراهطلا باتك

 يف لخدي الف ءاهب هسجنت ىلع لدي هيف ةساجنلا روهظ نأل ؛ريغتملا

 .هب ضقاني الف قافو لح هنأ ىلع ثيدحلا

 لامعتسا نع يهنلا ملسو هيلع هللا ىلص دارأ ولف :ًاضيأو

 لدي ظفلب ىتأل «تناك ةساجن يأ هيف تعقو اذإ ءريسيلا مئادلا ءاملا

 الو رادقم ىلع لدي ال «لوبلا دعب هيف لسخلا نع هيهنو «هيلع
 .هلمتحي ال ام لمحي الف «سيجنت

 [ب/١١] فلاخ ردقب سجنتملا ءاملا رذق نم لك نإ مث

 كرحتي ال امم هوردق ناب هوفلاخ ةكرحلا باحصأف «ثيدحلا رهاظ

 باحصأو «هحزن نكي ال اب هوصخ حزنلا باحصأو «هافرط

 ( .نيتلقلا رادقمب هوصحخ نيتلقلا

 (و هصخب ملو هرهاظ ىلع هلم نم ثیدحلاب سانلا دعسآو

 نم عنم «هداسفإ ىلإ يضفي هيف لاوبألا رتاوت ناك نإ لب «هديقي
 عني مو «رحبلاک هلوب عضوم يف هلاستغا نم عنم الو « "'امهزاوج

 .هریغ يف هلاستغاو ناکم يف هلوب نم

 يئادلا ءاملا ةساجن ىلع ثيدحلا اذه رهاظب لدتسا نم لكو

 ام ةلالد نيبأ وه ام ثيدحلا رهاظ نم كرت دقف هيف ةساجنلا عوقول

 يهنلا ممع نإ هنأل ؛ثيدحلا ظفل هيلع لدي ال ءيشب لاقو «هب لاق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸٦

 فلاخ ںدقب هصخ نإو «ثیدحلاب هلالدتسا لطب ءام لک يف
 كلذ ادع اميف لوبلا زوج نأ همزلو «هيلع ليلد ال ام لاقو «هرهاظ

 ثيدحلا اذهب لالدتسالا نالطب رهظف «دحأ هلوقي ال اذهو «ردقلا

 .ريدقت لك ىلع ةاقاللا درجمب سيجنتلا ىلع

 ةكرحلا نأ هلوق نالطب ىلع لديف «ةكرحلاب هردق نم امأو

 لوصوو «أريثكو ًاليلق نوكي دق لوبلاو «طبضني ال ًافالتخا ةفلتخم

 ىرغصلا ةراهطلا ةكرجب هريدقت سيلو «يسح رمأ ءاملا ىلإ ةساجنلا
 .تاكرحلا عاونآ رئاس نم ىلوآ یربکلا وأ

 لوصو ىلع “'"رايعو نازيم ةراهطلا ةكرح بجعلا هلل ايف

 ةكرح نأ ةرورضلاب ملعن نحنو ءاهفالتخا ةدش عم ءاهنايرسو ةساجنلا

 نأ ملعنو «لوبلا نم ةرطقلا هيلإ لصت ال عضوم ىلإ لصت لستغملا
 ناك امو «ةفيعضلا ةكرحلا هيلإ لصت ال ناكم ىلإ لصت ةريبكلا ةلوبلا
 .مارحلاو لالحلا نيب ًالصاف ًادح لعجي نأ زج ل اذه

 ميظعلا ركسعلا نإف «لطاب مهوق ًاضيأ حزنلاب هوردق نيذلاو

 .هحزن ةليلقلا ةعامحلا نكمب ال ام حزن مهنكمي

 هب اوجتحت نآ مكنکم ال :اولاقف «بلكلا غولو ثيدح امأو

 فلاخف «هصصخ وأ هديق وأ هفلاخ نم الإ مكنم ام هنإف ءانيلع



 9A۷ ةراهطلا باتك

 ناك ؛بارتلا الو عيبستلا بجوي ال نم انيلع هب جتحا نإف «هرهاظ
 ةاقالملاب سيجنتلا يف هل ةجح ناك نإ ثيدحلا نإف ءًالطاب هجاجتحا

 قفاو اميف هل ةجح نوكي نأ امأف «بارتلاو ددعلا يف هيلع ةجح وهف

 .الكف هفلاخ اميف هيلع ةجح نوكي الو «هبهذم

 يف نيأو «هيفرط ةكرحلا غلبت ال يذلا ءااب هنوصخب مه مث

 !؟ صيصختلا اذه ىلع لدي ام ثيدحلا

 اقيقر ءاملا ناك اذإ هنآ وهو رخآ هجو نم مهضقانت رهظي مث

 [/۱۷] «ًارهاط نوکی نأ «ةكرحلا هغلبت ال ًاطاسبنا طسبنم وهو ًادج

 غلبت ثيجب «قياضتم وهو ًادج ًاقيمع ناك اذإو «هيف غولولا رثؤي الو
 لوألا فاعضأ فاعضأ ناك ولو ءاسجن نوكي نأ «هيفرط ةكرحلا

 .هنع ديح ال نيب ضقانت اهو

 نود ام هصصخب هنإف «نیتلقلاب لوقی نم هب جتحا نإو :اولاق
 هنأ مولعمو «رادقملا اذه ىلع هتقارإو هلسغب رمألا لمجيو .نيتلقلا

 نم ةدحاوب هيلع لدي الو «هجوب اذهب رعشي ام ظفللا يف سيل

 .ثالثلا تالالدلا

 ةفلاغو هصيصختو ثيدحلا دييقت نم مه دب ال ناك اذإو
 ةينألا يف داتعملا غولولا ىلع هلمح نم هب سانلا دعسأ ناك «هرهاظ

 للحتي ءراغص ةينآ يف عباتتم غولو وهو ءاهتقارإ نكمي يتلا ءةداتعملا

 فلاخم الو ءءاملا طلاخب سجن باعلو قير ةرم لك يف بلكلا نم



۱A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نإو ؛ءاملاب ةمئاق ةساجنلا نايعأ نوكتف «ربغتلا هيف رهظيف «هنول هنول

 .ءانإلا لسغو هتقارإب رماف «رث م

 هلمح يف سيلو «هب قصلأو ثيدحلا ىلإ برقأ ىنعملا اذهف
 يتلا ةداتعملا ةينآلا دارأ امنإ هنأ رهاظلا لب «هرهاظ فلاخي ام هيلع

 اذه ىلع هلم ناك نإف «بالكلا اهيف غليف «لامعتسالل ذختت

 هنأ بير الف ءرهاظلل ةفلاخ ناك نإو «دوصقملا وهف ءرهاظلل ةقفاوم

 ىلع ىلوأ نوكيف «ةمدقتملا لاوقألا ىلع هلح نم ةفلاخ لقأ

 .نيريدقتلا

 مايقلا دنع ءانإلا يف ديلا سمغ نع يهنلا ثيدح امأو :اولاق

 ثيدحلا يف سيل هنإف هلك اذه نم فعضأ هب لالدتسالاف «مونلا نم

 لوقلاو «هتراهط ىلع ةمألا روهمجو «ءاملا ةساجن ىلع لدي ام

 ( .ذاشلا ذشأ نم هثساجنب
 ناک نإو :ًاضيأ فيعض ًالمعتسم هتروربصب لوقلا اذكو

 يبأ رايتخاو «هعابتآو يضاقلا رايتخاو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ
 املا داسف ىلع ليلد ثيدحلا يف سيل هنإف دمحأ باحصأو ركب

 ءلوبلا درجمب هداسف ىلع لدي ال هيف لوبلا نع يهنلا نأ انيب دقو

 .مونلا نم مايقلا دعب هيف ديلا سمغب فيكف
 :هنع يهنلا يف فلتخا دقو

 :هلوقب ثيدحلا يف للعم هنأ لوقلا اذه دريو «دبعت :ليقف



 ۱۸۹ ةراهطلا باتك

 .«هدی تتاب نیآ يردي ال هنإف»

 ةرشابم وأ «هيدي يف ةرثبك ءةساجنلا لامتحاب للعم :ليقو
 يجنتسملل ماع يهنلا نأل ؛اضيأ فيعض وهو ؛رامجتسالا لحل ديلا

 اوصخت نأ مكمزليف «تارثبلا بحاصو حيحصلاو «رمجتسملاو
 .دحأ هلقي ل اذهو ءروثبلا بحاصو «رمجتسملاب يهنلا

 ىلع ناطيشلا تيبم ةيشخجب للعم هنإ «حيحصلا وهو :ليقو

 عرشلا بحاص ليلعت ريظن ةلعلا هذهو هيلع اهتيبم وأ «هدي
 اذإ» :لاق هنإف موشيخلا ىلع ناطيشلا تيبمب قاشنتسالا [ب /۷]

 ناطيشلا نإف «ءاملا نم هيرخنمب قشنتسيلف «همون نم مكدحأ ظقيتسا

 . "هيلع قفتم ««هموشیخ ىلع تیبی

 ۱١- ‹قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ۳۹١/١ هحيحص يف يراخبلا :هجرخا (۱)

 .هدونجو سيلبإ ةفص باب
 يف راتيإلا باب-۸ «ةراهطلا باتك يف ۲۱۲/۱-۲٠۳ هحیحص يف ملسمو
 .رامجتسالاو راثنتسالا

 راثنتسالاب رمألا باب-۷۳ «ةراهطلا باتك يف ١/ ۷١-۷۲ ىبتجنا يف يئاسنلاو
 لمحأو ۷۷/١ ةميزخ نباو ۸۳/١ ىربكلا ينو مونلا نم ظاقيتسالا دنع

 ٤۹/۱. يقهيبلاو ۲۰۹/۱ ةناوع وبأو ۲
 اذه يف «قشنتسيلف» :ةظفلو .«رثنتسيلف» :ظفلب نكلو «ةريره يبأ نع مهلك

 .۲۰۹ /۱ یلحملا ين هدنسہ مزح نبا اهاور ثیدحلا

 :هلوق نم ةدئاف رثكأ «رشنتسيلف» :هلوقو" : ٦ حتفلا يف رجح نبأ لاق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 مدعب للعف «هدي تتاب نیآ يردي ال مكدحأ نإف») :انه لاقو

 ىلع ناطيشلا تيبم يف تباث ببسلا اذهو «تيبملا لحل ةياردلا

 نيأ اهبحاص ردي ل ءناطيشلل ةسبالم تتاب اذإ ديلا نإف «موشيخل ا

 هفرعي رس دیلل هتسبالمو موشيخلا ىلع ناطيشلا تيبم يو «تتاب

 ءاهسبالت يتلا لاحناب نيطايشلا نارتقاو «حاورألا ماكحأ فرع نم

 رهاظ يف ري ل دبعلا مان اذإف «ثئابخلا هبساني ثيبخ ناطيشلا نإف

 .تيبملا يف هنطوتسیف «هموشیخ نم خسوآ هدسج

 ًافرصتو ًابسك حراوجلا معأ اهنألف «هديل هتسبالم امأو

 «فرصتلا ربثك اهبحاصف «ةيصعملا نم ناطيشلا هب رمأي ال ةرشابمو
 «بسكي :يأ ءاهب "حرج هنأل «ةحراج تيمس اذهو ءاهب لمعلاو
 نايبو ًاحوضو ىرت امك يهو «ءاهقفلا رثكأ اهفرعي ال ةلعلا هذهو

 يف مكل ليلد ال هنآ دوصقملاو ءرابتعالاب اه صنلا ةداهش كبسحو

 .ملعا هللاو ءام هجوب ثیدحلا

 قشنتسي دقف «سكع ريغب قاشنتسالا ىلع عقي راثنتسالا نأل ؛«قشنتسیلف»)

 قاشنتسالا ةقيقح نأل ؛قاشنتسالا ةدئاف مامت نم راثنتسالاو «رثنتسي الو

 نم دوصقملاو «ءاملا جارخإ راثنتسالاو «هاصقأ ىلإ فنألا حيرب ءاملا بذج

 وهف «ءاملا نم خسولا كلذ جرخي راثتسالاو «فنألا لخاد فيظنت قاشنتسالا

 ."قاشنتسالا مات نم

 .حرتج :عوبطملا يف (۱)



 ۱۹۱ ةراهطلا باتك

 .ثلاثلاو يناثلا "ماقما باوج اذهب نيبت دقو

 :لوقنف ءرشع ةسمخلا هوجولا مامت نع باوجلا ىلإ عجرنلف
 سايقلا ىلع نيتلقلا ثيدح نم موهفملل مكيدقت امأو

 :نولوقيو «نييلوصألاو ءاهقفلا نم ريثك هيف مكفلاخي اممف «يلجلا
 .هيلع مدقم يلجلا سايقلا

 ةجح وه يذلا مومعلا ىلع سايقلا نومدقي اوناك اذإو

 .ىلوأ هب جاجتحالا يف فلتخملا موهفملا ىلع مدقي نألف «قافتالاب

 ميدقتف ءام ةروص يف سايقلا ىلع موهفملا ميدقت انملس ول مث

 نم هتمالسلو «تامومعلاب هدياتلو هتوقل نيعتم انهه سايقلا
 ةلدأل هتقفاولو «هركذنس امك «موهفملا مدق نمل مزاللا ضقانتلا

 .نيتلقلاب ديدحتلا مدع ىلع ةلادلا عرشلا

 يةلدألا نم هعم اب فيكف «هدحو ناك ول ىلوأ هيلإ ريصملاف

 سايقلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا هذه دحاو موهفم ضراعي لهو

 لصأ بارطضا عم ةمألا رثكأ لمعو لاحلا باحصتساو «يلجلا

 !؟ذوذشلاو ةلعلا نم هتءارب مدعو «هقوطنم

 توكسملا روصلا عيمج يف ماع موهفملا نأ مكاوعد امأو :اولاق

 موهفملاب جاجتحالا نإف ؛اهيلع ]1/٠۸[ ليلد ال ىوعدف ءاهنع

 .نيماقملا :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۲

 اذإ هنآ مولعمو «مدقت امك «ليلعتلاو صيصختلا :نيفرح ىلإ عجري

 ؛ةلطاب مومعلا ىوعد تيقب «مومعلا نودب ةدئاف صيصختلل رهظ
 .اهيلع لدي انعم ظفل الو «ةدرجم ىوعد اهنأل

 نع هؤافتنا قوطنملا مكح ءافتنا نم مزلي الف كلذ ملع اذإو

 ‹ليصفت هيف نوكي نأ زاوجل ؛توكسملا دارفآ نم “"درف درف لك
 اهعيمجل اتباث نوكي نأ زوجيو ءاهضعبل تبثيو ءاهضعب نع يفتنيف
 ىلع “ةلالدلا هب صيصختلا ةدئاف نوكتف «قوطنملا يف سيل طرشب

 هنع يفنلا نوكيف «طرشب موهفملل هتوبثو ءًاقلطم هل مكحلا توبث

 موهفملل مومعلا ءاج نيأ نمف «توبثلا قلطم ال «قلطملا توبثلا

 .تاموهفملا ةماع اذه ىلعو !؟ ظافلألا ضراوع نم وهو

 "4رب اجور حن ىح دعب نِم هَل لح الق: لاعت لوقف
 .هل لحت يناثلا جوزلا اهحاكن درجمب نآ ىلع موهفملا لدي ال

 لدی ال اريح مهيف مُشِلَع نإ مُهوياكف# :هلوق اذكو

 .ًاقلطم طرشلا اذه مدع دنع ةباتكلا مدع ىلع

 اطخ اهنأ نظُب الثل تهن امنإو .باوصلا يهو ."درف درف" :طوطخملا يف اذكه (1)

 .هوحن وأ يعبطم

 .هتلالدل :عوبطملا ين (۲)

 ۲۳١. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا ءرونلا ةروس ۴۳.



 ۹۳ ةراهطلا باتك

 .'(باكلا نوبي نيا :هلوق اذكو
 .یصحت نأ نم رثکأ هرئاظنو

 هنإف ؛ًاضيأ مومعلا مزلي م ليلعتلا ةقيرط تكلس نإ كلذكو
 ؛اقلطم مكحلا ءافتنا مزلي الو ءاهولعم ءاغتنا ةلعلا ءافتنا نم مزلي

 .رخآ فصوب هتوبث زاوج

 هيف مكعزانن ال نيتلقلا ثيدح قوطنمف ءاذه تبث اذإو

 .ًاموهفمو ًاقوطنم هب جاجتحالا لطبف «هل مومع ال هموهفمو
 ؛دييقتلاو ديدحتلا جرخ جرخ ددعلا نإ :مكلوق امأو-

 :هوجو نم لطاب اذهف «تاوكزلا بصنك

 «ارحلاو لالحلا نيب ًالصاف ًارادقم اذه ناك ول هنآ :اهدحأ

 هنايب ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلع بجول «سجنلاو رهاطلاو

 دلجلا ددعو «تاوكزلا بصن نيب امك ءةمألا هفرعت ًاعباتتم ًاماع ًانايب

 هب ءالتبالا معي رمأ اذه نإف «ثراولا هقحتسي ام رادقمو «دودحلا يف

 .ةمألا لك

 «ةيئزج ةيضق نع هل لئاس لاؤس قفتي یتح هنیبی ال فیکف
 ًادحأ عسي ال ءاهلك ةمألل ًاماع ًادح كلذ نوكيو !؟اذهب هبيجيف

 ىلع هيف نولاحب لب «مهنيب ًاعئاش نوكي الو «ةمألا هلقانتت الو «هلهج

 )١( :ةيآلا ءرونلا ةروس ٠۳.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٤

 ةلدألاو تامومعلا هتفلاخ دق «هانركذ ام هنأش فيعض موهفم

 .هيلإ بهذي مهنم دحأ الو «هتدلب لهأ هفرعي الو «ةريثكلا

 لِضْيل هللا ناك امو :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ :يناثلا

 لصف دقو :لاقو نومي ام مهل نيب ىح مُهاَذَه ڏٳ َدَْب ًامْوَق

 «ةساجنلاب ريغتي مل يذلا ءالا ناك ولف "(مكيَلَع مرح ام مكأ
 اذه يف نکي م «مارح وه ام هنمو لالح وه ام هنم [ب /]

 ؛مهيلع مرح ام مه لصف دق ناك الو «نوقتي ام ةمألل نايب ثيدحلا

 ريثك هنع توكسملاو «هيف ليلد ال نيتلقلا ثيدح نم قوطنملا نإف

 الو «نایب ممه لصحجي ملف .ءيش ىلع لدي ال :نولوقي ملعلا لهآ نم
 .مارحلا نم لالحلا لصف

 .قوطنملل توكسملا ةفلاغ نم دب ال :نولوقي نورخآلاو

 درف لكل ةتباثلا ةقلطملا ةفلاخملا مزلتسي ال ةفلاخملا قلطم نأ مولعمو

 هنأ نيبتف !؟الصاف ًادح اذه نوكي فيكف «هنع توكسملا نم درف

 .دح الو لصف "”توكسملا يف الو قوطنملا يف سيل

 كانه نكي مل اذإ هب اولاق امنإ «موهفمل اب نيلئاقلا نأ :ثلاقلا

 يضتقي ببس رهظ ولف «قوطنلاب صيصختلا ىضتقا ببس

 . ١٠١١ :ةيآلا ءةبوتلا ةروس )١(

 . ٠١١ :ةيآلا «ماعنألا ةروس (۲)

 .هنع توكسلملا :عوبطملا ين (۳)



 1۹٥ ةراهطلا باتك

 مكدالوأ اول الو :هلوقك أربتعم موهفملا نكي ل هب صيصختلا

 وه ذإ ءهيلإ نيبطاخملا ةجاحل ديقلا اذه ركذف (قالمإ َةّيشَح

 ال :هريظنو هب مكحلا صاصتخال ال مهلتق ىلع مم لماحلا
 .ةريثك هرئاظنو ةفَعاَضُم ًافاَعضأ ابّرلا اوُلَكأأ

 باوجلا يف عقو نيتلقلا ركذ نوكي نأ لمتحيف اذه ىلعو

 معن «لامتحالا اذه عفدب مزجلا نكي الو كلذ ىلإ لئاسلا ةجاحل

 ريغ نم ءادتبا ظفللا اذه لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ ول

 .لامتحالا اذه "عفدنا «لاؤس

 فالتخا ىلع ءاهودبو اهرضح ةمألا ةجاح نأ :عبارلا

 فيكف «ةيرورض سجنلاو رهاطلا نيب قرفلا ةفرعم ىلإ ءاهفانصأ

 سانلا نإف !؟هتفرعم ىلإ مهرثكأل ليبس ال ام ىلع كلذ يف نولاحي

 الو اهوط الو «نيتلقلا رادقم نوفرعي نوداكي الو «ءاملا نولاتكي ال

 هنأ هيردي امف ةساجن ءاملا يف تعقو اذإف “اهقمع الو اهضرع

 ال ام فيلكتو «بيغلا ملع باب نم الإ كلذ فيلكت لهو !؟ناتلق

 !؟ قاطی

 ١١. :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (1)

 . ٠١١ :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (۲)

 .عفدنال :عوبطملا يف ()

 .ةينثتلاب [امهقمع الو ءامهضرع الو ءامهوط الو] :ةرابعلا عوبطملا يف ()



 ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت ۱۹٩

 .ناتلق هنآ هنظ ىلع بلغی یتح رهظتسی :لیق ناف

 دازي ال ةطوبضم اهنإف ءةيعرشلا دودحلا نأش اذه سيل :ليق

 ددعو «تاوكزلا بصنو «تادلجلا ددعك ءاهنم صقني الو اهيلع
 .ةيعرشلا دودحلا رئاسو «تاعكرلا

 مدق مه رقتسي ل «مويلا ىلإ ءاملعلا صاوخ نأ :سماخلا

 نمو «يقارعلاب لطر فلآ لئاق نمف «نيتلقلا يف ٍلحاو لوق ىلع
 تةئامعبرأ لئاق نمو «ةئامسمخ لئاق نمو «لطر ةئامتس لئاق

 !!ًاديدحت رادقملا اذه لعج اذه نم بجعأو

 تبرطضاو «نيتلقلا ردق مهيلع لكشأ دق ءاملعلا ناك اذإف

 دودحلا نأ مولعمو !؟ةمألا رئاسب نظلا امف «كلذ يف مهاوقأ

 .اهنأش اذه نوكي ال ]1/٠۹[ ةيعرشلا

 :ًادج ةعينش ةلطاب مزاول مهمزلي نيددحلا نآ :سداسلا

 اذإو «سجنت بلكلا هيف غلو اذإ دحاو ءام نوكي نأ :اهنم

 .هسجني م هيف لاب

 نيتلق يف تعقوف «ةسجن تناك اذإ ةتيملا نم ةرعشلا نأ :اهنمو
 1 نيتلق يف لوب لطر عقو ولو ءءالا سجني نآ ًالثم ًالطر الإ

 «ةرعشلاب هرثأت فاعضأ ةساجنلا هذهب ءاملا رثأت نأ مولعمو «هسجني

 .يناثلا ةراهطو «لوألا سجنتب عرش ءيجي نأ لاحمف

 عقت اهنم ةرعشو ءاهسجلت ال نيتلق يف عقت ةلماك ةنيم كلذكو



 ۹۷ ةراهطلا باتك

 .اهسجنتف ًالطر وأ لطر فصن الإ نیتلق يف

 نالطب ىلع اهنالطب لدي يتلا مزاوللا نم كلذ ريغ ىلإ
 .اهتاموزلم

 نم كش هنإف «فعضلا ةياغ يفف ءًافصن ءيشلا مكلعج امأو

 نيب ًالصاف «ةمألل ًامزال ًادح هکش نوکی هللا ناحبس ایف «جیرج نبا

 !؟مارحلاو لالحلا

 مهكرتو «نيدلا هتمأل نيب دق ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو

 ال ًادح هتمأل ردقي نأ عنتميف ("اهراهنك اهليل ءاضيبلا "ىلع
 لعجب ةباحصلا رصع دعب ثداح كش الإ «هتفرعم ىلإ مم ليبس
 .فصنأ نمل نيب اذهو !؟ًايطايتحا ًافصن

 دق «مهتالصو مهروهط يف ةمألا نم عقاولا يراجلا كشلاو

 ًادح مهكش لعجي فيكف «نيقيلاب مهنع عفدنيل همكح مه نيب
 !؟مارحلاو لالحلا نیب ًاقراف الصاف

 هذه لثم ةدايزل ةجاح الو ."ةجحلا" ةدايزب [ةجحلا ىلع] :عوبطملا يف (1)

 .!!تادايزلا

 ىلع مکتکرت دق») :هیفو ءروهشملا ةيراس نب ضابرعلا ثيدح يف كلذ ءاج )۲(

 .ثيدحلا « ... اهراهنك اهليل ءاضيبلا

 ءافلخلا ةنس عابتا باب ١- «ةمدقملا يف ء١/٦۱ هننس يف هجام نہا :هجرخأ

 )٤۱(. مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو .نييدهملا نيدشارلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 يف نوكي طايتحالا نأل ؛لطاب ًاطايتحا اذه مكلعج مث

 “"غنإو ءًأطايتحا رخآل المع اهنم فلكملا كرتي يتلا لامعألا

 لسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا نع رابخإلاو ةيعرشلا ماكحألا
 ام الإ تبثی الو «هب ربخآ ام الإ هنع ربخ ال نآ اھیف طایتحالا قیرطف

 . "هتي

 هرضحت لجرلا نإف ؛طايتحالا اذه كرت يف طايتحالا نإ مث

 هنم ءوضولا هكرتف «ةتيم ةرعش اهيف تعقو دق ةلق هدنعو ةالصلا

 .طايتحالل فانم

 ليلدلاب هسيجنت تبث ام :متلقو ءانه لصألا اذهب ذأ الهف

 اذه نأل ؛ةراهطلا لصأ ىلإ هانددر هيف انككش امو «هانسجن يعرشلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر مکح له انککش دقو ًاعطق ًارهاط ناک امل

 .ةراهطلا لصألاو ؟ال مأ هسيجنتب ملسو

 لدعي نأ ءءاملا ةساجن يف كش نمل نوحيبت ال متنأف :ًاضيأو

 ءوضولا هيلع نومرحت فيكف «ءوضولا هيلع نوبجوت لب «مميتلا ىلإ

 .امآو :عوبطملا يف (۱)
 ذر ىلإ ةعيرذ طايتحالا نم نولعجيف ءاذه نوفلاخي -فسأللو- سانلا رثكاو (۲)

 برغم ا ناذأ رخؤي نمك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةتباثلا ننسلا
 ةنسلا نأ عم «سانلا موصل طايتحا ره اغنإ كلذ هربخأت نأ معزيو «ناضمر ف

 .ناعتسملا هللاو رومألا نم كلذ ريغو «رطفلا ليجعت يه



 1۹۹ ةراهطلا باتك

 !!؟كشلاب انه

 نم هبيصي ام متسجن «كشلاب هومتسجن اذإ مكنإف :ًاضيأو

 متقرأو «هب خبطلاو هبرش متمرحو «ةينآلاو نادبألاو بايثلا

 نم ةميظع عاونأل ميرحت اذه ينو «هنم ةذختملا ةمعطألا [ب /]

 .ملعأ هللاو «ةعيرشلا لوصأل فانم اذهو «كشلا درجمب ءلالحلا



Yoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ءوضولا باب لبق كلذ نع يهنلا باب رخآ يف لاقو
 مكحلا نع حصي هارأ الو" :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب رحبلا ءامي

 ًاضوتي نآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا يهن» ينعي “"ورمع نبا

 .“«ةأرملا روهط لضفب لجرلا

 باتك يف يذمرتلا لاقو :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع اب تلاأس :للعلا

 :لاقف «ورمع نب مكحلا نع بجاح يبآ ثیدح :يڼعي ‹«ثیدحلا

 “بابلا اذه يف سجرس نب هللا دبع ثيدحو :لاق «حيحصب سيل

 .ةأرملا لضفب ءوضولا نع يهنلا :يآ (1)
 )٤١(. مقر بابلا وهو ٦۳/۱ دواد يبأ ننس :رظنا

 يضر ورمع نب مكحلا ثیدح دنع ٤٤١. :مقر بابلا ۰٦۳/۱١ دواد يبآ ننس (۲)

 .يتالا هنع هللا

 ) )۴يرذنملا رصتخ ١/ ۸١.

 :دواد يبأ ىلإ ةفاضإلاب هجرخأ اذه ورمع نب مكحلا ثيدح )٤(

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۷٤ «ةراهطلا باوبأ يف ٩۳/۱ هعماج يف يذمرتلا
 ."نسح ثيدح اذه" :لاقو ءةأرملا روهط لضف

 نع يهنلا باب-٤٣ ءاهنتسو ةراهطلا باتک ين ۱۳۲/۱ هننس يف هجام نباو
 .كلذ

 .۷۵ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 یلص هللا لوسر یهن» :لاق هنع ۱۳۳/١ هننس يف هجام نبا هجرخأ ام وهو )٩(



 ۲۰۹ ةراهطلا باتك

 ."همالك مت ءأطخ وهف «هعفر نمو «فوقوم وه حيحصلا

 ورمع نب هللا ديبع نع دبعم نب يلع انثدح :ديبع وبأ لاقو
 :لاق هنأ سجرس نب هللا دبع نع ناميلس نب مصاع نع رمعم نع

 هيلع هللا یلص مکین یأر دق هنإف - هسفن ينعي - خیشلا اذه نورت

 لستغی ناب ساب ال" :لوقی هتعمسف :مصاع لاق «هعم لکو ملسو
 الف هب تلخ نإف دحاولا ءانإلا نم ةبانجلا نم ةآرملاو لجرلا

(O » 

 نأ نظ ةاورلا ضعب لعلو «يراخبلا هحجر يذلا وه اڏهف

 هيف مهوف ؛سجرس نب هللا دبع مالک نم "لوقی هتعمسف' :هلوق

 «لجرلا لضفب ةأرملاو ءةأرلا ءوضو لضفب لجرلا لستغي نأ ملسو هيلع هلا
 نب مكحلا ثيدح يآ- لوألا وه حيحصلا :لاق مث .«ًاعيمج ناعرشي نکلو
 .مهو يناثلاو -قباسلا ورمع

 ٠١١/١. ریبکلا يذمرتلا للع (۱)

 . ٠١١-٠١١ :ص دیبع يبأل روهطلا ()
 ٠١۷/١. فنصملا يف قازرلا دبع هجرحأو

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۱۱۷/۱ هننس يف ينطقرادلا هاورو

 لضف نم لستختو ةأرملا أضوتت :لافق سجرس نب هللا دبع نع ۱۹۳-۱

 مث .اهروهط الو ةأرملا لسغ لضفب لجرلا أضوتي الو «هروهطو لجرلا لسغ
 نم يأ ."باوصلاب ىلوأ وهو «حيحص فوقوم اذهو " :ينطقرادلا لاق
 .عوفرملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۲

 .هّللا دبع نع هيكحي «نامیلس نب مصاع :لوق نم وه اغإو
 :كلذ يف ةباحصلا فلتخا دقو

 يبأ رجاهم نع يدوعسملا نع جاجح انثدح :ديبع وبأ لاقف

 ةيريوج تاضوت" :لاق ثرحلا نب رماع نب موثلک ينثدح لاق نسحلا
 ءاهئوضو لضفب اضوتأ نأ تدرأف :لاق «هتمع يهو «ثراحلا تنب

 .'"هتقرهأف :لاق «هقيرهأ نأ يترمأو «ينتهنو ءانإلا تبذجف

 غئاصلا رجاهم نع كيرش نع ليمج نب مثيلا انثدح :لاقو

 هب تلعفف «ةملس مآ ىلع لخد هنآ فوع نب نمحرلا دبعل نبا نع
 . "كلذ لشم

 ةملس مأو ةيريوجو سجرس نب هللا دبع ةثالث ءالؤهف

 .رمع نباو «سابع نبا كلذ يف مهفلاخو
 يبآ نع بويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح ا

 يه)») :لاقف ؟ةآرملا رؤس نع لئس هنآ سابع نبا نع ييدملا

 .«احير بیطأو ًانانپ لا

 ۰۸/۱ هفتصم يف ةبيش يبا نبا :هجرخاو .٩٠٠ص ديبع يبأل روهطلا ()

 ٠١١/١. ًارصتخ هفنصم يف قازرلا دبع اذكو
 . ٠١١ :ص ديبع يبل روهطلا (۲)

 .ديز :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :ص ديبع يبأل روهطلا ٠١٤ .



 ۰۳ ةراهطلا باتك

 نبا نع عفان نع بويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح
 وأ ًاضئاح نوكت نأ الإ ءةأرملا رؤسب ًاساب یرپ ال ناک هنآ») :رمع

 .«ًابنج

 :نيلوق ىلع كلذ ين ًاضيأ ءاهقفلا فلتخاو

 .هب ولخت يذلا ءاملاب ءوضولا نم حنمل ا :امهدحأ

 وه اذهو ."ةباحصلا نم دحاو ريغ ههرك دقو :دمحأ لاق
 ..“كسحلا لوق وهو "ءدمحأ نع نيتياورلا ]۲١/[ نم روهشملا

 .هب ءوضولا زوجي :يناثلا لوقلاو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ء۷١٠-١/١٠٠ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأو
۱ 

 . ٠٠١٤ :ص ديبع يبأل روهطلا (۱)

 طسوألا يف رذنملا نباو ٠٠۸ ء١/۷١١٠ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأو

 .۳۸/۱ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ۰۲۹۵ ۱

 .۲۸۳ ١/ ينغملا :اذه دما مامإلا لوقل رظنا ()

 ٤۸/١. فاصنإلاو ۲۸۳-۲۸۲ ١/ يملا :رظنا .بهذملا اهيلعو ()

 ١/ ٠٠١- ٠٠١١. قازرلا دبع فنصم :رظنا ()

 .ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو )٥(

 ۱۴٤/ ١٠١٤-١١١« ربلا دبع نبال ديهمتلار ٠۳۳ /۱ نیدباع نبا ةيشاح :رظنا

 .11/۲ يوونلل عومجماو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 نأ» سابع نبا نع هحیحص يف ملسم هاور ای اوجتحاو
 .'« ةنوميم لضفب لستغي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ءاسن نم ةأرما نأ ًاضيأ سابع نبا نع "ةعبرألا ننسلا يفو

 هللا ىلص ينلا ءاجف ةبانج نم تمحتسا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نإ»)» :لاقف «هنم تلستغا ينإ :تلاقف اهلضف نم ًاضوتي ملسو هيلع

 ."«بنجب ال» :ةياور يفو .« ءيش هسجني ال ءاملا

 ءاملا نم بحتسملا ردقلا باب-١٠ «ضيحلا باتك يف ١/ ۲٠۷ ملسم حيحص (۱)

 .ةبانجلا لسغ يف
 .عبرألا :عوبطملا يف (۲)

 ال ءاملا باب-١۳ «ةراهطلا باتك يف ١/ ٠٥-٥٦ هننس يف دواد وب :هجرخأ (۳)

 ةصخرلا يف ءاج ام باب-۸٤ ءةراهطلا باوبأ يف ١/ ٩٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو كلذ يف

 .لوألا بابلا لبق «ةراهطلا باتك يف ١/ ۱۸۹-۱۹١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ةصخرلا باب-۳۳ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ٠١۲/١ هننس يف ةجام نباو

 .ةأرملا ءرضو لضفب

 .يئاسنلل «ءيش هسجني ال ءاملا نإ») :ظفلو

 .نيقابلل يناثلا ظفللاو



 °۰0 ةراهطلا باتك

 ظفاحلا لوق دعب «ءاملا يف فارسإلا باب رخآ يف لاقو

 .""ءاعدلا ىلع هنم ًارصتقم هجام نبا هجرخأو" :نيدلا يكز

 نب يبأ ثيدح بابلا يفو :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 اناطيش ءوضولل نإ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع بعك

 «بيرغ :لاقو يذمرتلا هاور ««ءاملا ساوسو اوقتاف «ناهولا هل لاقي

 ريغ هدنسأ ادحأ ملعن ال «ثيدحلا لهآ دنع يوقلاب هدانسإ سيل

 ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو :لاق - بعصم نبا ينعي - ةجراخ

 هللا ىلص ينلا نع بابلا اذه يف حصي الو «هلوق نسحلا نع «هجو

 لفغم نب هللا دبع ثيدح دنع )٤٥(. مقر بابلا ۷۳/١ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتآالا

 AY/۱. دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 رصقلا كلاسأ ينإ مهللا :لوقي هنبا عمس لفخغم نب هللا دبع ثيدح ينعي

 نم هب ذوعتو «ةنجلا هللا لس «يُب يأ :لاقف ءاهتلخد اذإ ةنحجلا نيمي نع ضيبألا

 يف نوکیس هنإ» :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس ينإف «رانلا

 .«ءاعدلاو روهطلا يف نودتعي موق ةمألا هذه

 ةيهارك باب-١٠ «ءاعدلا باتك يف ۱۲۷۱/۲ هننس يف هجام نبا هجرحخاأو

 .يرذنملا لاق امك ءاعدلا ىلع ًارصتقم ءءاعدلا يف ءادتعالا

 مث «لاسرإ هيف :لاقف يهذلا هبقعتو . ۱(“( كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 .يهذلا هقفاوو ١/ ٠٤١ ًاضيأ كردتسملا يف مكاحلا هححص

 .۸۷ مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٠٦

 ءانباحصأ دنع يوقلاب سيل فيعض ةجراخو «ءيش ملسو هيلع

 دبعو ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو :لاق .كرابملا نبا هفعضو

 .'همالک رخآ .لفغم نب هللا

 ناطيش ةيمست ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حص يذلاو

 . بزنخ اهيف يلصملل سوسوي يذلا ةالصلا
 صاعلا يبا نب" نامثع ثیدح نم هحیحص يف ملسم هاور

 ۳ ةتعلإ

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۳٤ ءةراهطلا باوبأ يف ١/ ۸٤-۸١ يذمرتلا عماج (1)

 .ءاملاب ءوضولا يف فارسإلا

 ام باب- ٤۸ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱٤٩/١ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .هيف يدعتلا ةيهاركو «ءوضولا يف دصقلا يف ءاج

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو "ةرامع" :لصألا يف ()

 نم ذوعتلا باب-٤۲ «مالسلا باتك يف ۱۷۲۸/٤-۱۷۲۹ ملسم حیحص ()

 .صاعلا يبأ نب نامثع نع اهلك ‹«قرط ةثالث نم ةالصلا يف ةسوسولا ناطيش

 مکاحلاو ۹ ۲ قازرلا دبعو ٠٥۱/٩ ۷٦/٦ ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 يبأ نب نامثع نع مهلك ۲٤۹ /۳ ىلحلا يف مزح نباو ۲٤٤/٤ كردتسملا يف

 .صاعلا



 ¥۰ ةراهطلا باتك

 هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو ةفص باب ءانثأ ين لاقو

 نع لسو «ًايلع عمس هنآ شبح نب رز ثیدح دنع “ملسو

 هسأر حسم :لاقو «ثيدحلا ركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو

 ءوضو ناک اذکه :لاق مٹ ًاثالث ًاثالث هیلجر لسغو «رطقی ال یتح

 . "لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اذه يلع نع رز ثيدح :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 نمو «لقب ةقاب يف لبقي ال :لوقي مزح نبا ناك «ورمع نب لاهنملا هيف
 .“ربقلا باذع يف ليوطلا ءاربلا ثيدح "در هتياور

 .هريغو نيعم نب ىيحب هقثو دق لاهنملاو

 . ٩۲/۱ دواد يبأ ننس رصتخو )٥٩(« مقر بابلا يف ۸۳/۱ دواد يبآ ننس (۱)

 اثالث' :ظفل نود ۱٠١/١ هدنسم يف دمحا مامإلا :دواد يبأ ريغ هجرخآو (۲)

 . "اال

 . ۱٠۴ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 دسجلا ىلإ حورلا در ربقلا باذع يف نأ دحأ وري ملو" ۲۲/١: ىلحلا يف لاق )٤(

 ."يوقلاب سيلو ءورمع نب لاهنملا الإ
 باتك يف اذه ءاربلا ثيدح ىلع مالكلا يف ميقلا نبا نم نايب دیزم يتايسو

 .ربقلا باذعو ةلأسملا يف باب -۲۷ ءةنسلا

 ٥۷١ /۲۸ لامکلا بیذهت :رظناو ٤۰١. /۳ ېرودلا ةياور نعم نبا خیرات ()

 ۲۸٤/۱١. بیذهتلا بیذهتو



 ةيزوجلا ميق نہال ننسلا بيذهت ۲۰۸

 :نائيش مزح نبا رغ يذلاو
 ىلع ةبعش هكرت :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لوق :امهدحأ

 ةبعش حرص دقو «روبنط توص هراد نم عمس هنآ :يناثلاو

 :لوقي ةبعش تعمس لاق "بهو نع يليقعلا لاقف «ةلعلا هذهب

 لو تعجرف «روبنط توص هدنع تعمسف ورمع نب لاهنملا تيتآ
 "هب ملعی ال ناک یسعف «هتلاس الهف :لیق .هلأسأ

 .هيف حدقي ام اذه نم ءيش يف سيلو

 [ب /۲۰] .“ةلع ثيدحلا اذه ملعأ الو :ناطقلا نبا لاقو

 ٤۲۷/١. لاجرلا ةفرعمو للعلا (1)
 لامكلا بيذهتو ءريبكلا ءافعضلا نم حيحصتلاو "بيهو" :لصألا ين (۲)

1۲ 
 ٤/ ٠١۸١. يليقعلل ريبكلا ءافعضلا (۳)

 ثیدحلا اذه ملعا الو" :همالك صنو ۳۱۱-۳۱۲ /۳ ماهیإلاو مهولا نایب ين )٤(
 ."هملعاف «تركذ ام ريغ ةلع



 ۲۰۹ ةراهطلا باتك

 هيلع هلا یلص يلا ءوضو ةفص باب ءانثأ ف لاقو

 : "سابع نبا ثیدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب "”ملسو

 )٥١(. مقر بابلا ١/ ۸٤-۸1 دواد يبأ ننس (۱)

 دقو -بلاط يب نبا ينعي- يلع يلع لحد :لاق سابع نبا نع :وه ثيدحلا (۲)

 :لاقف «هيدي نيب هانعضو ىتح ءام هيف رْوتب هانيتأف «ءوضوب اعدف «ءاملا قارهأ

 ؟ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اضوتی ناک فیک كيرا الأ سابع نبا اي

 غرفأف ىنميلا هدي لخدأ مث ءاهلسغف هدي ىلع ءانإلا ىغصأف :لاق «ىلب :تلق

 يف هيدي لخدأ مث «رشنتساو ضمضمت مث «هيفك لسغ مث «ىرخألا ىلع اهب

 هيماهبإ مقلأ مث «ههجو ىلع اهب برضف ءام نم ةنفح اهب ذخأف ًاعيمج ءانإلا
 ةضيق ىنميلا هفكب ذخأ مث «كلذ لثم «ةثلاثلا مث ةيناثلا مث «هينذآ نم لبقأ ام

 ىلإ هيعارذ لسغ مث «ههجو ىلع نتست اهکرتف «هتيصان ىلع اهبصف ءام نم

 ذحخاف ًاعیج هيدي لخدا مث «هینذآ روهظو هسأر حسم مث ءًاثالث ًاثالث نيقفرملا

 لثم ىرخألا مث ءاهب اهلتفف لعنلا اهيفو هلجر ىلع اهب برضف ءام نم ةنفح
 ؟نيلعنلا يفو :تلق :لاق .نيلعنلا يفو :لاق ؟نيلعنلا يفو :تلق :لاق كلذ

 .«نيلعنلا يفو :لاق ؟نيلعنلا يفو :تلق :لاق «نيلعنلا يفو :لاق

 هيف لاق هنأل «ېلع ثیدح هبشي ةبيش نع جیرج نبا ثیدحو :دواد وبأ لاق

 بهو نبا لاقو .ةدحاو ةرم هسأرب حسمو :جيرج نبأ نع دمحم نب جاجح

 .ًاثالث هسارب حسمو :جیرج نبا نع هيف
 .۸۲-۸۳ /۱ هدنسم يف دمج ا مامإلا هجرخآو

 .۷۹ /۱ هحیحص يف ةمزخ نباو

 . ۱٠۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 . "اال هسأرب حسمو)) :جیرج نبا نع هيف بهو نبا لاق

 ثيداحألا نم اذه :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ."ادج ةلكشملا

 :هلاكشإ عفد يف سانلا كلاسم فلتخا دقو
 .يراخبلا مهنم هتفعض ةفئاطف -

 امأو «هنم ثبثأو رثكأ هفلاخ يذلاو :لاق يعفاشلاو

 ول ثيدحلاب ملعلا لهأ تبي ام سيلف -اذه ينعي- رخآلا ثيدحلا
 .“ورفنا

 ثيدح هحيحص يف ىور يراخبلا نإف ءرظن كلسملا اذه يفو
 ذخأ مث :هرخآ يف لاقو «يتأيس امك امهنع هللا يضر سابع نبا

 ذخأ مث ءاهلسغ ىتح ىنميلا هلجر ىلع اهب شرف ؛ءام نم ةفرع

 تيأر اذكه :لاق مث «یرسیلا هلجر ينعي اهب لسغف ىرخأ ةفرغ

 نع هيب نع نيسح نب يلع نب دمع نع جيرج نبا نع بهو نبا ثيدح (۱)
 ٠۳/١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ «يلع نع هدج

 .دهاشلا لحم نود ًارصتخم ۲۷۳ ٤/ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرحخأو
 . ٩٥ /۱ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 هنوک يف هيف لاکشالاو «بلاط يبا نب يلع نع سابع نب هللا دبع ثيدح يآ (۳)

 ىربكلا ننسلا يف ًاضيأ همالك رظناو .١١١ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا ()

 ۷٤/۱. يقهيبلل



 ۲۹١ ةراهطلا باتك

 ."اضوتی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 خسن مث مالسإلا لوأ يف ناك اذه نأ :يناثلا كلسملا -

 . لسغلا ثيداحأب

 ينطقرادلا ىور ام ليلدب ؛هيلإ بهذي ًالوأ سابع نبا ناكو

 نب نايفس انثدح ديزي نب سابعلا انثدح داح نب ميهاربإ انثدح

 هلسرأ نيسحلا نب يلع نأ «ليقع نب دمحم نب هللا دبع انثدح ةنييع

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو نع اهأسي ذوعم تنب عيبرلا ىلإ

 مع نبا يناتأ دقو :تلاق «هيلجر لسغ مث :تلاقو «ثيدحلا ركذف

 الإ باتكلا يف دجأ ام :لاقف «هتربخأف - سابع نبا ينعت - كل
 . "نی و ل .

 هللا ىلص ينلا لسغ هغلب ال اذه نع سابع نبا عجر مث

 ."لسخلا بجوأو «هيلجر ملسو هيلع
 ءرمألا لوأ ف ناک سابع نبا ثیدحو يلع ٹثیدح لعلف

 هجولا لسغ باب-۷ ءوضولا باتك يف «حتفلا عم ١/ ۲۹١ يراخبلا حيحص )١(

 .ةدحاو ةفرغ نم نيديلاب
 ٩٦/۱. ينطقرادلا ننس (۲)

 . ۳۱۰-۳۵۸ ٦/ هدنسم يف دمحأ هجرحخأو

 .لسغلا بوجو ىلع لدي ام ًابیرق سابع نبا نع يتايس (۳)
 .اطخ وهو .اناك :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 .خسن مث
 امک «لئاح نودب امهيلع حسم هنآ هيف نأ هيلع لدي يذلاو

 :لاق راسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز انثدح دعس نب ماشه یور

 ىلص هللا لوسر ناک فيك مکثدحأ نأ نوبحتأ :سابع نبا انل لاق

 ةفرغ فرتغا مث» :لاق ثيدحلا ركذف ءاضوتي ملسو هيلع هلا

 حسمو «كلذ لثم ىرسيلاو «لعنلا اهيفو هلجر ىلع شرف «ىرخأ
 .« نيبعكلا لفسأب

 نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع يدرواردلا زيزعلا دبع لاقو
 هرکذف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اضوت سابع نبا نع راسی
 ."«لعتنم وهو «هيمدق "ىلع شرف ءام نم ةنفح ذخأ مث» :لاق

 :ةفلتخ سابع نباو يلع نع ةياورلا نأ :ثلاثلا كلسملا -
 .اذه امهنع يورف

 نع حيحصلا يف يراخبلا هاور امك «لسخغلا امهنع يورو

 .نیترم ءوضولا باب- ٠۲ «ةراهطلا باتک يف ٩٩ /۱ هننس يف دواد وبآ هجرخآ (۱)
 ىلع يهذلا هقفاوو ءامهطرش ىلع ٠٤١/١ كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 .ملس
 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ءام هفک یلم ذخاف" :ظفلب ۰۳۵ /۱ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ ()

 ."لعتنم وهو هیمدق ىلع هب شرف



 1۳ ةراهطلا باتك

 :هرخآ يف لاقو ثيدحلا ركذف [1/۲۱] سابع نبا نع راسي نب ءاطع

 مث ءاهلسغ ىتح ىنميلا هلجر ىلع اهب شرف ءام نم ةفرغ ذخأ»

 .”« -ىرسيلا ينعي- هلجر اهب لسغف ىرخأ ةفرغ ذخأ

 .لسغلا يف حيرص اذهف

 نع سيردإ نب هللا دبع انثدح :ةبيش يبأ نب ركب وبآ لاقو

 «هب سابع نبا نع ءاطع نع ملسا نب ديز نع نالجع نب دمحم
 ةفرغ فرغ مث «ىنميلا هلجر لسغ مث ةفرغ فرغ مث») :لاقو

 ۳ یرسیلا هلجر لسخغف

 هللا لوسر ءوضو مکیرأ الآ :هنع ءاطع نع دیز نع ءاقرو لاقو

 ."«ةرم ةرم هیلجر لسغو») :هیف لاقو «هرکذف ملسو هيلع هللا یلص

 هلجر اهب لسغف ةنفح ذخأو») ديز نع رفعج نب دمحم لاقو

 . < ىرسيلا هلجر لسغف ةنفح ذخأو «ىنميلا

 .هچ رخت قبس (۱)

 ١/ ۷۳١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ٠۷/١ ةبيش يبأ نبال فنصملا ()

 .۷۳ ١/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۴)

 هللا ىلص ينلا نأ» :ظفلب ٠١۳/۹ طسوألا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو

 .(ةرم ةرم ًأاضوت ملسو هيلع

 )٤( هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ١/١۷ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ١/۷۳ -

 .-هل ظفللاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲1٤

 نب ماشه وه (لعنلا يف امهيلع شر هنآ) یور يذلاو :اولاق

 .هتياور نم ىلوأ ةعامحجلا ةياورف ,ظفاحلاب سيلو ؛دعس

 ةعامجلا قفاوي ام ايور ًاضيأ ًاماشهو يروثلا نايفس نأ ىلع
 كيرأ الأ سابع نبا يل لاق :لاق راسي نب ءاطع نع ديز نع ايورف

 لسغ مث «ةرم ةرم ًاضوتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءوضو

 ."هلعن هیلعو هيلجر

 نم انيور :يقهيبلا لاقف هنع هلا يضر يلع ثيدح امأو

 :اهنم قاس مث .ءوضولا يف هيلجر لسغ هنأ يلع نع ةريثك هجوأ

 :هیفو «ثیدحلا رکذف «ءءوضوب اعد هنآ هنع ريخ دېع ثیدح

 هديب اهلسغ مث ‹«ینمیلا همدق ىلع تارم ثالث ینمیلا هدیب بص مث

 . "لسو هيلع هللا یلص هللا ين روهط اذه لاق مث ىرسيلا

 .۳/۱ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 ۷٤/١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()

 ۷٤/١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()

 ةفص باب-١٠ «ةراهطلا باتك يف ۸۱/۱١-۸۲ هننس يف دواد وبأ :هجرحخأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو

 ءوضو يف ءاج ام باب-۳۷ «ةراهطلا باوبأ يف 1۸/١ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ثیدح اذهو :لاقو ؟ناک فیک ملسو هيلع هللا یلص بلا

 .هجولا لسغ ددع )۷١(- ء۷۳ ١/ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .(۱۰۲) مقرب دواد يب ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 1٥ ةراهطلا باتك

 هللا یلص هللا لوسر ءوضو نع لئس هنآ هنع رز ثیدح اهنمو

 .«اثالث ًاثالث هیلجر لسغو» :هیفو «ثیدحلا رکذف ملسو هيلع

 هيفو «ثيدحلا ًأضوت ًايلع ثيأر هنع ةيح يبأ ثيدح اهنمو
 ناک فیک مکیرأ نأ تہبحأ :لاق مث «نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغو

 .ہلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر روهط

 ۸۹ ١/ ينطقرادلاو ١/ ٠١ يواحطلاو ۷٦/١« ةميزخ نبا :ًاضيأ هجرخأو

 .مهریغو ۰۱۱١ ۰۱۲۲ ۰۱۳۹ ۱۳١ /۱ دمحأو ۹۰ ٥,

 ٤/١ ۷-۷٠. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (1)

 ءورضو ةفص باب-١٠ «ةراهطلا باتك يف ۸۳/١ هننس يف دواد وبأ هجرحخأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 . ٠٠۵ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ١/ ۷١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)
 .۱۲۷ ١/ دمج ا :هجرخأو

 يلا ءوضو ةفص باب- ١ «ةراهطلا باتك يف ١/ ۸۳-۸٤ هننس يف دواد وبأو

 .ملسو هيلع هللا یلص
 يف ءاج ام باب-۳۷ «ةراهطلا باوبأ يف 14-1۷ ١/ هعماج يف يذمرتلاو

 .ناک فيك ملسو هيلع هللا یلص ينلا ءوضو

 ءنيديلا لسغ ددع-۷۹ «ةراهطلا باتك يف ١/ ۷٤-۷٠ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .نيلجرلا لسغ ددع-۹۳ «ةراهطلا باتك ين ۸٤-۸۵ /۱ ينو
 . ۱٠١ مقرب دواد يأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹١

 ناكو «سابع نباو يلع نع تاياورلا تفلتخا اذإو :اولاق
 .ىلوأ يهف ؛ةعامجلا ةياور امهدحأ عم

 ءوضو يه اغنإ حسملاو شرلا ثيداحأ نأ :عبارلا كلسملا -

 انثدح ةبعش هاور ام ليلدب ؛ثدح عفر ةراهط ال ءرهاطلل ديدجت

 يلع نع ثدحب ةربس نب لازنلا تعمس :لاق ةرسيم نب كلملا دبع

 ىتح «ةفوكلا ةبحر يف سانلا جئاوح يف دعق مث «رهظلا ىلص هنأ
 ""ةنفحب هنم ذخأف ءام نم زوكب يتأ مث ءرصعلا ةالص ترضح

 برشف ماق مث «هیلجرو هسآرو هیدیو ههجو اهب حسمف «ةدحاو
 نإو ًامئاق برشلا نوهركي ًاسانأ نإ :لاق مث «مئاق وهو هلضف

 اذه :لاقو «تعنص امک عنص ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .ثدحي ل نم ءوضو

 . "انعم يراخبلا هاور

 ىلع ةلالد تباثلا ثيدحلا اذه [ب /۲۱] يف :يقهيبلا لاق
 حسملا يف ملسو هيلع. هلا ىلص ينلا نع يور يذلا ثيدحلا نأ

 .يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف كلذك وهو .ةنفح :عوبطملا يف (1)

 باب-١١ «ةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ۸۳/٠١-۸٤ يراخبلا حيحص (۲)

 .ًامئاق برشلا

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا دنع وه امنإ هللا هحر ميقلا نبا هقاس يذلا ظفللاو

۱//. 



 1۷ ةراهطلا باتك

 نأ الإ «ثدح ريغ رهاط وهو :هب ینع اغنإف «حص نإ نيلجرلا ىلع
 نم ءوضو اذه" :هلوق لقني ملف ثيدحلا رصتخا هنأك ةاورلا ضعب

 "تدي ل

 ىدسلا نع نايفس نع هيبأ نع يعجشألا نبا انثدح دمحأ لاقو

 ًاءوضو ًاضوت مث :لاق مث ءام نم زوکب اعد هنإ :يلع نع ريخ دبع نع

 هللا یلص هللا لوسر لعف اذکه :لاق مث «هیلعن ىلع حسمو «ًافیفخ

 ."ثدحي ل ام رهاطلل :ةياور يفو «ثدحج مل ام ملسو هيلع

 حسملا يف يلع نع يور ام نأ ىلع ةلالد اذه ينو : لاق

 هيلع بجاو ءوضو يف ال هب عوطتم ءوضو يف وه اغنإ «نيلعنلا ىلع

 وآ ءنيلعنلا يف نيلجرلا لسغ دارأ وأ «ءوضولا بجوي ثدح نم

 اديقم ةاورلا ضعب هنع هاور امك «هيلعنو هيبروج ىلع حسملا دارأ
 .“نیلعنم نییروج هب دارآو «نیبروجلاب

 ١/ ۷١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (1)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ء١٠۲٠ ١/ هدنسم يف دمج أ مامإلا هاور (۲)

 ۱/٥.

 ١/ ۷٠ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ١/ ٠٠١ هحيحص يف ةيزخ نبا هجرخأو

 .هب يعجشألا نع ثيللا يبأ نب ميهاربإ نع
 .يقهيبلا :يآ (۳)

 .ىربكلا ننسلا نم بيوصتلاو «فيرعتلا لا نودب (حسم) :لصألا ()

 )٥( يقهيبلل ىربكلا ننسلا ١/ ۷١-۷٦.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۸

 :وه اڏه :تلق

 امهنأل ءامهيلع هشرو هيلجر هحسم نأ :سماخلا كلسملا -

 .نيلعنلا يف نيبروجلاب نیتروتسم اناک

 نب ءاطع نع ملس نب ديز نع نايفس هاور ام :هیلع لیلدلاو

 ًاضوت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ » :سابع نبا نع راسی

 .« هیلعن ىلع حسمو «ةرم ةرم

 نع هوور تاقثلاو «يروثلا نع حارجلا نب داور هب درفت نكل

 .ةدايزلا هذه نودب يروثلا

 «نايفس نع بابحلا نب ديز ثیدح نم يناربطلا هاور دقو

 ىلع حسم ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأو») «هنتمو هدانسإب هرکذف

 .« نيلعنلا

 نع ءاطع نب ىلعي نع ميشه ثيدح نم دواد وبآ یورو

 لوسر تیر ›) :لاق «"يفقفلا سيوأ يبآ نب سيوأ ينربخأ هی

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو 1۷۷/۳ لماكلا يف يدع نبا هاور (۱)

۱/. 

 .يناربطلا قيرط نم ۲۸٦/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 .ةجرتلاو جيرختلا رداصم يف امك «يفقثلا سوأ يبأ نب سوأ وه (۳)

 بيذهتلا بيذهتو ٠٠۳/۲ ليدعتلاو حرجلاو ٠٠١/١ ةباصإلا :رظنار
"A-۱ . 



 ۲۱۹ ةراهطلا باتك

 .« هیمدقو هیلعن ىلع حسمو اضوت ملسو هيلع هللا یلص هلا
 «(هيفخ ىلع حسم) :هلوقک «(هیلعن ىلع حسم) :هلوقف

 هلعلف «بروج اهيلع ناك اذإ الإ حسملا لح ةرتاس نوكت ال لعنلاو

 .(هيلعن ىلع حسم) :لاقف «بروجلا لعن ىلع حسم
 :لاوحأ ةثالث اه لجرلا نأ :سداسلا كلسملا -

 .اهرتاس حسم يزجيف ؛فخلا يف نوکت لاح

 .اهلسغ بجيف ؛ةيفاح نوكت لاحو

 ءاهفشک لاح يفف ءاهرتسو ءاهفشک :امهو «ناتبترم ناتاهف

 اه :اهراتتسا لاح ينو «ماتلا لسغلا يهو ؛ةراهطلا بتارم ىلعأ اه

 .لئاحلا ىلع حسملا يهو ؛اهاندأ
 ةلاح يهو «لعنلا يف نوكت املاح يهو :ةثلاث ةلاح امو

 ةطسوتم ةلاح تيطعأف «فخل اب اهراتتسا نيبو ءاهفشك نيب ةطسوتم

 .حسملاو لسغلا نيب هنإف «شرلا يهو ؛ةراهطلا نم
 هب دارملاف «لاحلا هذه يف اهيلع حسملا ظفل قتلطأ ثيحو

 .ىرخألا ةياورلا يف ًارسفم ءاج هنأل ؛شرلا

 نکلو «نيعم لئاف "هب ملعي ناک ول یرت امک بهذم اذهو

 .باب-1۲ «ةراهطلا بات يف ۱۱۳/۱-۱۱٤ داود يبآ ننس (۱)

 ۲۸٦/۱. یربکلا ننسلا ين يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰

 ريخ وهف ةلمجل ابو ءًانيعم مهنم ملعأ ال [1/۲۲] ةفئاط نع ىكحُي

 :وهو «ثيدحلا اذه يف ةعيشلا كلسم نم

 «حسملا نيلجرلا ضرف نأ ىلع ليلد هنآ :عباسلا كلسملا -

 هنأ :ريرج نبا نع يکحو «سابع نباو يراوجلا دواد نع يکحو

 .نيرمألا نيب ريخ
 .تمدقت دقف «سابع نبا نع هتیاکح امأف

 هریسفتو هبتک هذهو نیب طلغف «ریرج نبا نع هتیاکح امأو
 ريرج نبا نأل ءةهبشلا تلخد امنإو «هيلع لقنلا اذه بكي هلك

 مساو «همسا يف هقفاوي ؛ةعيشلا نم رخآ لجر ةلاقملا هذهب لئاقلا

 .مهعورفو ةعيشلا بهذم لوصأ يف تافلؤم هل تيآر دقو «هيبأ

 .ثيدحلا اذه يف سانلل كلاسم ةعبس هذهف

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو اوور نيذلاف ةلمجلابو

 «مصاع نب ديز نب هللا دبعو «ةريره يبو «نافع نب نامثع :لثم

 مادقملاو «ذوعم تنب عيبرلاو ءةبعش نب ةريغملاو هللا دبع نب رباجو

 ‹فرصم نب ةحلط دجو «نايفس يبأ نب ةيواعمو «برك يدعم نب

 ¿ «مهنع هللا يضر مهريغو «يلهابلا ةمامأ يبآو كلام نب سنأو

 فالتخالا عم «سابع نباو يلع ثيدح يف ركذ ام مهنم دحأ ركذي

 .ملعأ هللاو ءامهيلع روكذما



 ۲١ ةراهطلا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا ءوضو ةفص باب ءانثأ يف لاقو

 ":نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب ”«فرصم نب ةحلط ثيدح رخآ يف

 هرکنپ ناک اومعز ةنييع نبا :لوقي دمحا تعمس :دواد وبا لاق

 “ "دج نع هيبأ نع ةحلط اذه شيإ :لوقيو

 ديعس نب نامثع لاقو :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ىور اثيل نإ نايفسل تلق :لوقي ينيدملا نب يلع تعمس يمرادلا

 هلا ىلص ينلا ىآر :هنآ هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط نع

 ةحلط دج نوي نأ بجعو «كلذ نايفس ركناف ءاضوت ملسو هيلع

 نب نمرلا دبع تلاأسو :يلع لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يلا يقل

 نب بعک و «بعک نب ورمع :لاقف «ةحلط دج "بسن نع يدهم

 هيبأ نع فرصم نب ةحلط نع ٩۲/١ :دواد يبآ ننس )٥١(« مقر بابلا يف (1)

 هرم هسأر حسي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر » :لاق هدج نع

 نم هسأر حسم ») :ددسم لاقو - افقلا لوأ وهو - « لاذقلا غلب ىتح «ةدحاو

 .« هينذآ تحت نم هدي جرخأ یتح «هرخؤم ىلإ همدقم
 تعمسو :دواد وبآ لاقو .هرکنأف ییحي هب تثدحف :ددسم لاق :دواد وبآ لاق

 نع ةحلط اذه شيإ :لوقيو هركني ناك هنآ ارمعز ةنييع نبا نإ :لوقي دمحأ

 .۱۹ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .هدج نع هيبأ

 .۱۰۰-۱۰۱ /۱ دواد يب ننس رصتخ :رظنا (۲)

 .قېس امک «هننس يف دواد يبآ مالک نم اذهو

 .مسا :عوبطملا يف ()



Y۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ةبحص هل تناكو «ورمع

 نب ةحلط :نيعم نب يحيل تلق :يرودلا سابع لاقو
 ملسو هيلع هللا یلص ينلا هدج یار «هدج نع هیبآ نع فرصم
 :نولوقي ةحلط تيب لهأو «هآر دق نولوقي نوثدحلا :ىيحجب لاقف
 ٩ حص هل تسيل

 .يمرادلا ديعس نب نامثع خيرات يف هدجأ م )1(

 ةرقفلا - يبيدملا نب يلع نع حلاص نع ۳۸/١ :ليدعتلاو حرجلا :يف هرظناو

 .۔ لوألا

 ٠٠. /۳ :يرودلل خيراتلا :رظنا (۲)



 YY ةراهطلا باتك

 ليلخت باب رخآ يف ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاقو
 :" يبر ينرمأ اذكه » :هلوق دعب ""ةيحللا

 نم هنأل ؛اذه سنآ ثيدح حصي ال :مزح نب دمحم وبأ لاق

  لوهجم وهو « "ناروز نب ديلولا قيرط
 “° لاحلا لوهجم اذه ديلولا نأب ؛ناطقلا نبا هلعأ كلذكو

 نب رفعج هنع ىور اذه ديلولا نإف ؛رظن ليلعتلا اذه ينو

 يقرلا رمع نب نسحلا حيلملا وبأو «لاهنم نب جاجحو «ناقرب

 .حرج هيف ملعی ملو [ ب /۲۲] «مهریغو
 للع باتك يف يلهذلا ىيجب نب دمحم ثيدحلا اذه ىور دقو

 نم رافصلا دلاخ نب هللا دبع نب دمحم انثدح :لاقف «يرهزلا ثيدح

 نع يديبزلا انثدح برح نب دمحم انثدح ءًاقودص ناکو «هلصأ

 ۱۰٩۷/۱ :دواد يبأ ننس رصتخو )٥٦(« مقر بابلا ۱۰۱/۱ :دواد يبا ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع

 اذإ ناک ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر نأ » كلام نب سنأ ثيدح وهو (۲)

 اذکه :لاقو «هتیخ هب لّلخف «هکنح تحت هلخدأف «ءام نم ًافک ذخأ اضوت

 .( يبر ينرمأ

 . ٠۳۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ثيدحلا جيرخت ردصم نم حيحصتلاو .ناقور :لصألا يف ()

 ٠١. /۲ :ىلحلا :رظنا ()

 )٥( :ماهيإلاو مهولا نايب :رظنا ٠١/١ .



Yةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ :كلام نب سنآ نع يرهزلا

 اذکه)) :لاق مث «هعباصاأب اهللخف «هتيحلل تحت هعباصأ لخداف ًاضوت

 .«لجو زع يبر ينرمآ
 یحص دانس اذھو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نامثع ثيدح بابلا يو

 “.هجام نباو "يذمرتلا هاور .هتيخ للخ ناک ملسو

 ةميرك يبأ نب بهو نب دمحم قيرط نم ۱٤۹/١ :كردتسملا يف مكاحلا :هجرحخأ )١(

 .هب برح نب دمحم انث

 "هتايرهز نم ىقتنملا ءزجلا" عبط دقو «عوبطم ريغ هيلإ راشملا يلهذلا باتكو
 ريغ ثيدحلا اذه نأ الإ «ىرقلا مأ ةعماج عبط «يريسعلا ناميلس قيقحتب

 .هیف دوجوم

 ماهيإلاو مهولا نايب يف ناطقلا نبا هباتك يف يلهذلل ثيدحلا اذه بسن دقو

 .انه میقلا نبا هرکذ امک هدنسب هقاسو ٥

 امك هلعأ دق هنإف «يلهذلا مالك نم تسيل "حيحص دانسإ اذهو" :ةرابعلا هذه (۲)

 مهولا نايب يف ناطقلا نبا مالك نم يه اغنإو «ميقلا نبأ مالك يف يتايس

 .ماهيإلاو
 .ملعأ هللاو .هيبنتلا ىضتقاف ءانهه ةرابعلا يف طقس ثدح دق هلعلف

 ليلخت يف ءاج ام باب-۲۳ «ةراهطلا باوبأ يف ٤٦/١ :هعماج يف يذمرتلا (۳)
 .ةيحللا

 ف ءاڄ ام باپ- ۹ «اهننسو ةراهطلا باتک يف ۸/۱ :هننس يف هجام نبا €3

 .ةيحللا ليلخت



 Yo ةراهطلا باتك

 وبأو «ةيزخ نبا هححصو ‹«حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 ":لاقو .بابلا ين ءيش نسحأ وه :دمحا لاقو «مکاحلا هللا دبع

 نب رماع ثيدح :بابلا اذه يف ءيش حصأ :ليعامسإ نب دمحم لاق

 .“ثيدحلا اذه ديري «نامثع نع لئاو يبآ نع قيقش

 سیلو «ليئارسإ قيرط نم وه :لاقف «مزح نبا هلعأ دقو

 °. لقنلا ةوقب ًاروهشم سيلو «قيقش نب رماع نع يوقلاب

 ".فيعض قيقش نب رماع :رخآ عضوم يف لاقو

 يبأ نب سنوي نبا وه ليئارسإ نإف «لطاب ليلعت اذهو
 لاقو .رابكلا ةمئألا هقثوو «ةتسلا ةيقبو ناخيشلا هب جتحا «قاحسإ

 نبا هقثوو .قاحسإ يبأ باحصأ نقتأ نم نقتم ةقث :متاح وبأ هيف

 )١( :ةيزخ نبا حيحص ۷۸4/۱.

 ) )۲:كردتسملا ٠٤۹-۱٤۸/۱.

 .يذمرتلا لاقو :عوبطملا يف (۳)
 ريغ فرصت -ًأاحيحص ىنعملا ناك نإو- وهو «معباطلا نم ةدايزلا هذهو
 .ةيشاحلا يف كلذ ىلإ ريشي نأ ىلوألاف .حيحص

 ١/ ٤٠. :يذمرتلا ننس ين اذه يراخبلا مالك ()

 ليلختلا يف يدنع ءيش حصأ دمحم لاق " ١/ ٠٠١ :ريبكلا يذمرتلا للع ينو

 ." نسح وه :لاقف !؟ ثيدحلا اذه يف نوملكتي مهنإ :تلق .نامثع ثيدح

 )٥( :یلحما :رظنا ۲/۳٦.

 ) )0:یلحلا :رظنا ٥/ ٠۲١ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲“

 ٩ هظفح نم بجعتي ناکو دمحآو «نیعم

 ليئارسإ :حلاص هنبا ةياور يف دمحأ لوق دمحم ابأ رغ يذلاو

 ".ةرخآب هنم عمس «نيل هيف "”قاحسإ يبأ نع

 ىلإ جاتحي الف قاحسإ يبأ نع هتياور نم سيل ثيدحلا اذهو

 .باوج

 يورو . “ساب هب سیل :يئاسنلا لاقف «قيقش نب رماع اماو

 ."ةعبرألا ننسلا لهآ هل ىور .هفيعضت :نيعم نبا نع

 نع جاجح نع ديبع وبآ هاور «ةشئاع ثيدح بابلا يفو

 “ناورث نب یسوم نع يعازخلا بهو يبأ نب ورمع نع ةبعش
 ناك » :تلاق اهنع زيرك نب هللا دبع نب ةحلط نع “يلجعلا

 ٠۳١. /۲ لیدعتلاو حرجا :رظنا (۱)
 .يعيبسلا وه (۲)

 .(۱۱۵۸) مقرب ٤٥۷/۲ :حلاص لئاسم :رظنا (۳)
 ٠١/ ٠١. بيذهتلا بيذهتو ٠٤١/٠٤ لامكلا بيذهت :رظنا ()

 بيذهتو ٤١/٠١« لامكلا بيذهت :رظنا .هنع ةمثيخ يبأ نب ةياور يف كلذو )٥(

 ٠/ ٠١. بيذهتلا

 ۾ يئاسنلا نأ ي (ق ت د)ب ظفاحلا هل زمر ٤١٩ :ص بيذهتلا بيرقت يف )٨(

 .هل جر

 .ًاطخ وهو .ناورم :عوبطملا يف )۷(

 .يلجبلا :عوبطملا يف (۸)



 YY ةراهطلا باتك

 '.« هتي للخ اضوت اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يربدلا نع يناربطلا هاور ءرساي نب رامع ثيدح بابلا يفو

 لالب نب ناسح نع ميركلا دبع نع ةنييع نبا نع قازرلا دبع نع

 تیأر :لاق ؟اذه ام :هل ليقف «هتی للخف ؛اضوت رسای نب رامع نأ

 هتي للخي ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 .ةقث يرصبلا ملعملا يلجعلا ناورث نب ىسوم وه اغنإو
 بيذهتو ء۳۸/۸٠ لیدعتلاو حرجلاو ۲۸١ /۷ ريبكلا خيراتلا :يف هتجرت رظنا

 .۳۳۸/۱۰ بیذهتلا
 .۲۲أ٠-٤۲۲۶ :ص روهطلا يف دیبع وبآ هجرخآ (۱)

 ٠٠١/١. :كردتسملا يف مكاحلاو ١/ ۲۳٤ :هدنسم يف دمحأ :هجرخأو

 .قيرطلا اذه نم ةثالثلا همجاعم يف يناربطلا دنع هدجأ مل (۲)
 .هب ةنييع نبأ نع ۲۲۲ :ص :روهطلا يف ديبع وبأ :هجرخأو

 .هب ةنييع نب نایفس نع ۱۹/۱-۲۰ :هفنصم يف ةبیش يبآ نباو

 ليلخت يف ءاج ام باب-۲۳ «ةراهطلا باوبأ يف ٤٤/١ :هعماج يف يذمرتلاو

 .هب ةنييع نب نايفس انثدح رمع يبآ نبا نع «ةيحللا
 يف ءاج ام باب-٩٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱٤۸/١ :هننس يف هجام نباو

 .هب نايفس نع رمع يب نبا نع ةيحللا ليلخت
 نع امهالک رمع يب نباو يديمحلا نع ۱ :كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 .هب نایفس
 عضوملا يف هننس يف ةجام نباو « قباسلا عضوملا يف هعماج يف يذمرتلا هاورو

 ناسح نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع نايفس نع امهالك ًاضيأ قباسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 :'نیتلعب مزح نبا هلعا دقو

 .لوهجم لالب نب ناسح لاق هنآ :امهادحإ

 .رساي نب "رامعب ءاقل هل فرعن ال :لاق ةيناثلاو

 نب رفعجو ةبالق وبأ هنع ىور ًاناسح نإف :ىلوألا ةلعلا امأف
 يبأ نباو قارولا رطمو ريثك يبأ نب ىيجيو ةداتقو ةيشحو يبا

 لاق .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هل ىورو «مهريغو قراخللا

 . رحل فيعضت هيف ظفحي ملو .ةقث ناك :ينيدملا نب يلع

 .هلثم هب رامع نع لالب نبا
 ةداتق نع ثیدحلا اله وری مل :لاقو ۳ :طسوألا ين ًاضيأ يناربطلا هاورو

 .نایفس هب درفت دیعس الإ
 ٠٤۹/١. :كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 ۳٦/١. :ىلحملا :رظنا (۱)

 .ةلمتم يهو .رامعل :عوبطملا يف (۲)

 ءرفعج ةمجرت رداصم ضعب نم اهتكردتساو .لصألا نم ةطقاس "يبأ" ةملك (۳)

 مهانكو نيثدحلا ءامسأو خيراتلا باتكو ۲ ريبكلا خيراتلا :يهو

 ماح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا باتكو ء١٠ :ص يمدقملا دمع يضاقلل

 .۸۳ /۲ بیذهتلا بیذهتو ۲

 .لصألا يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلا نود «عوبطملا يف "يبأ" ةملك تديز دقو

 )٤( يراخبلل ريبكلا خيراتلا :هتمجرت يف رظنا ۳/٠۳٠ لیدعتلاو حرجلاو ۳/٠۳٤

 لادتعالا نازیمو ۲/ ۲۲۲.



 ۲۹ ةراهطلا باتك

 هاور ]1/۲١[ يذمرتلا نإف ءًاضيأ ةلطابف :ةيناثلا ةلعلا امأو

 :ناسح ىلإ نيقيرط نم

 يبا نب ديعس نع نايفس نع رمع يبا نبا نع :امهدحا
 رامع نع ناسح نع ةداتق نع ةبورع

 نع ةنييع نب نايفس نع رمع يبأ نبا نع :يناثلاو
 ًاضوت ًارامع تيأر :لاق ناسح نع قراخملا يبأ نب ميركلادبع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیار دقلو » :هیفو هتي للخف

 هتل للخي

 ةياور يف دمحأ مامإلا هلاق ام يه ؛ةرثؤملا ثيدحلا اذه ةلعو

 ناسح نم ميركلا دبع عمسي مل ةئييع نبا لاق :لاق «هنع روصنم نبا

 .ليلختلا ثيدح لالب نب

 ٠ تعمس :لوقي روصنم نب قاحسإ تعمس :يذمرتلا لاق
 ^ هركذف لبنح نب دمحأ

 .هججرخت قبس (۱)

 .هجی رخ قېس (۲)

 . ٤٥/١ :يذمرتلا ننس :رظنا (۳)

 نود مالكلا اذه دمحأ نع يذمرتلا لقن : ١ :ريبكلا يذمرتلا للع يفو

 مقرب لاجرلا ةفرعمو للعلا :يف دمحأ مامإلا نع اذه رظناو .جسوكلا رکذ

(0). 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰

 . كلذ لثم يراخبلا نع ركاسع نبا ظفاحلا ركذو

 °" فيدح ةيحللا ليلخت يف تہثي ال :دمح ا مامإلا لاقو

 ناورم نع دیبع وبأ هاور «یفوأ يبأ نبا ثيدح بابلا يفو
 یلص هللا لوسر تیأر » :لاق هنآ هنع ءاقرولا يبأ نع ةيواعم نب

 «  هتيم للخي ملسو هيلع هللا

 “ةعيبر نب دمحم نع ديبع وبأ هاور «بویأ يبأ ثیدح هیفو

 تیأر » :لاق هنع ةروس يبا نع يشاقرلا بئاسلا نہ لصاو نع

 للخف ءاضوت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 “.« هتي

 يلهذلا قيرط نم سنا ثيدحل ناطقلا نبا حیحصتو :تلق

 ۳٠/۳. يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا (1)

 .۷ :ص دواد يبأ لئاسم :رظنا (۲)

 .۲۲۲-۲۲۳ :ص روهطلا يف دیبع وبآ هجرخا (۳)

 .. ١/ ٠١ :ةيارلا بصن يف امك - يناربطلا :هقيرط نمو

 .دعس :روهطلا يف )٤(

 )٥( :ص روهطلا ين دیبع وبأ :هجرخآ ۲۲۳.

 :هننس يف هجام نبا :هجرخآو ١/٠٤۹ ام باب-١٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف

 يف دمحأو .هب ةعيبر نب دمحم نع يقرلا ليعامسإ نع «ةيحللا ليلخت يف ءاج

 :هدنسم ٩/ ۱۷(٤.

 :ريبلا صيخلت يف رجح نبا ظفاحلا ثيدحلا فعضو  ۸٦/١يبأ لجأل

 .ةروس



 ۴۱ ةراهطلا باتك

 انثدح هبر دبع نب ديزي انثدحو :لاقف هلعأ يلهذلا نإف ءرظن هيف

 .هركذف كلام نب سنأ نع هغلب هنأ يديبزلا نع برح نب دمحم
 .'ظوفحلا وه اذه :يلهذلا لاق

 ةجح «ظفحي ن نم سيل هنإف «هرضي ال اذهو :ناطقلا نبا لاق

 هنأ نيبو «هيف يديبزلا خيش نيع دق "رافصلاو ءظفح نم ىلع

 هيف لاقف «ةرات هب ثدح برح نب دمحم نإ :انلق ول یتح «يرهزلا

 فرعيف هباتك عجاري دقف «كلذ هرضي مل سنأ نع يغلب يديبزلا نع
 ع هلحخأف «هنع هپ ثدحيف «يرهزلا هب ثدح يذلا نآ هنم

 .اذكه رافصلا

 «هللع ءابطأو «ثيدحلا ةمئأ اهيلإ تفتلي ال تازيوجتلا هذهو

 ال قوذ مملو «هل يديبزلا لاسرإب لولعم ثيدحلا نأ نوملعيو

 .تالامتحالاو تازيوجتلا «هيف مهنيبو هنيب لوحي

 ةراشإلا نود تدبز يتلا تادايزلا نم يهو .تايرهزلا يف لاقف :عوبطملا يف )1(

 .لصألا يف تسيل اهنا ىلإ
 مهولا نايب يف ناطقلا نبا دنع هيلع همالكو يلهذلا ثيدح قايس رظنا (۲)

 .۲۲۰-۲۲۱ /۰ ماهیإلاو
 .بابلا ةيادب يف هثيدح ركذ قبس دقو «رافصلا دلاخ نب هللا دبع نب دمحم وه (۳)

 سيلو «برح نب دمحم ذيملت وه رافصلاف .اطخ وهو .نع :عوبطملا يف ()
 .سكعلا

 ۲۲۱٠۰۲۲۰. /۵ ماهیإلاو مهولا نایب يف ناطقلا نبال مالکلا اذه وحن رظنا )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :یرخأ قیرط ثيدحلا اذو

 تیأر ›) :لاق سنا نع تباث نع يدبعلا صفح يبا ثیدح نم

 '".هدقت امک هرکذف « اضوت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هقثوو . "ارب لإ ملعأ ال :لاقو «دمهحأ هقثو ۳ صفح وبأو

 ° ةقفلا قوفو ءةقث :ثراولا دبع نب دمصلا دبع لاقو «“نيعم نبا

 .ةنسح قرط ثالث هذهف

 هلو :لاق مث كلذ يف نامثع ثيدح كردتسملا يف مكاحلا ركذو

 "سن ثيدح نم حیحص دهاش

 .يناربطلا نم عوبطملا يف هدجأ مل (1)
 ٠٠١. /۳ :ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلا هجرخأ دقو

 .هتمجرت يف ثيدحلا جرخأ ثيح ريبكلا ءافعضلا يف امك «يدبعلا صفح نب رمع وهو ()

 .۳۱۳ص مدلا رجب :رظنا .هل هفیعضت هيلع تفقو يذلاو ()

 يف سيلو “يدبعلا ميهاربا نب رمع صفح يبا" يف دما مامإلا اذه لاق امو
 ۲۷٠/۲١ لامكلا بيذهت :رظنا ."يدبعلا صفح نب رمع صفح يبأ"

 . ٤۲۹/۷ بيذهتلا بيذهتو.

 نب رمع وه هقثو يذلاو ."ءيشب سيل" :۲۷۸/۳ يرودلا ةياور يف لاق ()

 ٤۲٦/۷. بيذهتلا بيذهتو ۲۷١/۲۱ لامکلا بیذهت :رظنا «میهاربإ

 بيذهتلا بيذهت :رظنا «صفح يبأ يدبعلا ميهاربإ نب رمع يف مالكلا اذهو ()

1/۷ 

 نع حيحص دهاش ةيحللا ليلخت يف هلو :لاق ثيح ٠٤۹/١ :كردتسملا :رظنا (0)



 ۳ ةراهطلا باتك

 ریثک نب ییجب [ب /۲۳] ثیدح نم هننس يف هجام نبا هاورو

 هللا ىلص ينلا ناك» :لاق سنأ نع يشاقرلا ديزي نع رضنلا "نبا

 .« نیترم هعباصأ جرفو هتي للخ ًاضوت اذإ ملسو هيلع

 :يئاسنلا لاقو "كورتم اذه رضنلا وبأ :ينطقرادلا لاق

 .كورتم يشاقرلا ديزي

 نب دمع نع “دعس نب مشاه ثيدح نم يدع نبا هاورو

 ام رادقم اذه مشاهو :يدع نبا لاق مث «ًاعوفرم سنا نع دايز

 .مهنع هللا يضر ةشئاعو كلام نب سنأو رساي نب رامع
 .لصألا يف اذك )١(

 .رضنلا وبأ ريثك نب ىيحب هنأ اهيلع تفقو يتلا ىيجي ةمجرت رداصم يف يذلاو

 ناک ناف «هدج مسا ىلع فقأ ملو .هجام نبا ننس يف دنسلا قايس يف كلذكو

 ‹«فيحصت لصألا يف ام نوكيف نكي مل نإو «لاكشإ الف ؛رضنلا هدج مسا

 .ررحيلف . يبأ :باوصلاو

 ام باب-١٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱٤۹/١ :هننس يف هجام نبا هجرخأ (۲)

 .ةيحللا ليلخت يف ءاج
 ٤/ ٠۹٤‹ ًاضيأ للعلا يف هنع لاقو ء۱۹۳٠ ١/ للعلا باتك يف ينطقرادلا هلاق (۳)

 هنأ ۲۲۲٠/٤: فلتخملاو فلتؤملا يفو ۳۹۳ :ص نيكورتملاو ءافعضلا ينو

 )٤( :ص يئاسلل نيكورتملاو ءافعضلا ٠٠١.

 .دیعس :يدع نبال لماکلا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت €

 "هيلع عباتي ال «هیوری
 يبأ نع غئاصلا ميهاربإ ثيدح نم :ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 .لوهجم اذه دلاخ وبأو "ءًاعوفرم سنأ نع دلاخ

 .اهنم ىوقأ “لوألا ةثالثلاو ءةفيعض قرط ثالث هذهف

 نم هل يراخبلاو دمحأ ليلعت مدقت دقف «رامع ثيدح امأو

 .ميركلا دبع قيرط

 نع ةداتق نع ةبورع يبأ نبا نع ةنييع نبا قيرط امأو
 ثيدح نع يبا تلأس :للعلا باتك يف متاح يبأ نبا لاقف «ناسح

 ثدحم مٺ :يبآ لاقف «هركذف ةبورع يبأ نب ديعس نع ةنييع نبا هاور
 ؟حيحص وه :تلق «ةبورع يبأ نبا نع ةنييع نبا یوس دحأ اذهب

 حرصي مو «ةبورع يبأ نبا تافنصم يف ناكل ءًاحیحص ناک ول :لاق

 “.هنهوي ام اذهو «ثيدحتلاب ةنييع نبا هيف
 .هسلد هلعل هنا كلذب دیری

 نأ امإ :لاقف «ثيدحلا اذه نع دمحأ مامإلا لئس دقو :تلق

 .110 /۷ :يدع نبال لماكلا :رظنا (۱)

 .يقهيبلل ىربكلا ننسلا نمو «يتأيس ام بيوصتلاو .مزاح :لصألا يف (۲)

 ٤/١ ٠. :يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ()

 .ىلوألا :عوبطملا يف (6)

 .۳۲ ١/ :متاح يبأ نبال للعلا :رظنا ()



 Yo ةراهطلا باتك

 .طاخ هنع ثدح نم نوکی نأ امإو «طلتخا يدیمحلا نوکی

 .ملعأ هللاو ءةدهعلا هذه عفرت هل رمع يبأ نبا ةعباتم نكلو

 "نامثع ثيدح نم ليلختلا ثيداحا تيور دقو
 مأو ° ةشئاعو ںمع نباو سابع نباو “سنو "يلعو

(1۰) 
 ‹«ىقوأ يبآ نباو “بویآ يبأو “رساي نب رامعو "«ةملس

00 : 
 «هللا دبع نپ رپاڄو ٠“ ةمامأ يبأو هللا دبع نب ريرجو

 .هجرخت قبس (۱)

 خيشلا قيقحتب ٥۲ :ص هيودرم نبا هيلع هاقتنا امیف يناربطلا :هجرخآ (۲)

 .ردبلا ردب لضافلا

 ردب خيشلا هححصو .۸۷ ١/ ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا هفعضو

 .هدهاوشل ردبلا

 .هچرخت قبس (۳)

 .هجيرخن يتأيس )٤(

 .هجیرخت يتايس ()
 .هجرخت قبس (0)

 .هجيرخت يتأيس (۷)

 .هج رخت قبس (۸)

 .هيلع مالكلا قبس )٩(

 .هججرخت قبس )١(

 .هجرخت قبس (۱۱)

 .هجرخت قبس (۱۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۳٦

 .مهنع هللا يضر "يلجبلا

 ينلا نع حصي سيل :يبأ لاق :دمحأ نب هللا دبع لاق نكلو

 .ءيش ليلختلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 تلق :لاق دواد وبأ انربخأ :للعلا باتك يف لالخلا لاقو

 اهنم تبثي سيل ثيداحأ هيف ىور دق :لاق ؟ةيحللا ليلخت :دمحأل

 ."نامثع نع قیقش ثیدح هيف ءيش نسحأو «ثیدح
 :لوقي يبأ تعمس :للعلا باتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 " ثيدح ةيحللا ليلخت يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع تبثي ال

 فسوي ىلوم عفان ةياور نم سابع نبا ثيدحو :تلق

 وبأ لاقو .ثيدحلا ركنم هيلع عباتي ال :يليقعلا لاق .يملسلا

 .ثيدحلا كورتم :متاح

 هنأ باوصلا :لاقو ينطقاردلا هاور «رمع نبا ثيدحو

 .“"رمع نبا ىلع فوقوم

 .هجمرخت قبس (۱)

 .دمحأ نع دواد يبأ لئاسم نم هقيثوت قبسو «عوبطم ريغ لالخلل للعلا باتك (۲)

 6/١. :متاح يبٻآ نبال للعلا :رظنا (۳)

 :ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلاو ۳۷۷/۲ :طسوألا يف يناربطلا :هجرخأ ()

۴6 

 . ۱۰۹/۱-۱۰۷ :هننس يف (0)



 YY ةراهطلا باتك

 ريغ «رمع نبا لعف نم هنأ حيحصلا :قحلا دبع لاق كلذكو

 .عوفرم ) .

 °" فوقوم هنع ةربغملا نبا ةياور باوصلاو «هنع هعفر

 نبا نع عفان نع هللا ديبع نع للعلا باتك يف لالخلا هركذو

 دمحأ لاق :لاق هنأ دمحم نب رفعج نع یکح مٹ افوقوم رمع

 .فوقوملا ينعي ءاذه نم حصأ ليلختلا يف سيل
 «للعلا باتک ف يذمرتلا هرکذف بويأ یہآ ثیذدح امأو

 ام ةروس وبأ :تلقف «ءیش ال :لاقف «هنع ًادمح تلاس :لاقو

 هل فرعپ الو «ربکانم هلع «هب عنصي ام يردآ ام :لاقف ؟همسا

 ٩ هنس ف هجام نبا هأورو “ بویأ يبآ نم عامس

 ام باب-١٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱٤۹/١ :هننس يف هجام نبا هاورو

 .ةيحللا ليلخت يف ءاج
 ٠۷۳/١. ىطسولا ماكحألا (۱)

 ٠٠۷/١. :ينطقرادلا ننس :رظنا (۲)

 ١/ ٠٠. :فنصملا يف ةبيش يبآ نباو ٠٠٤/١ :طسوألا يف يناربطلا هاورو (۳)

 ٠٠١/١. :ريبكلا يذمرتلا للع :رظنا ()

 .هجيرخت قېس )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۴۸

 ءاقرولا يب لئاف "هنوارو «ىفوأ يبآ نبا ثيدح نم و3

 “ي قافتاب كورتم

 ثيدح نم هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ةمامأ يبآ ثیدحو

 “°” ةمامأ يبآ نع بلاغ يبآ

 نبا لاقو ‹ينطقرادلا هقلوو «يئاسنلا هفقعض بلاغ وبأو

 ."يذمرتلا هل ححصو «ثيدحلا حلاص :نيعم

 ةرابعلا نإف ‹ىنعملا حصيل اهنم دب ال ةدايز يهو «لصألا يف تسيل واولا هذه (۱)

 ."...یفوأ يبأ نبا ثیدح نم هننس يف هجام نبا هاورو" :لصألا يف تناك

 .بويأ يبأ ثيدح جّرخ امنإو «ىفوأ يبأ نبا ثيدح جرج مل هجام نبا نإف

 .قبس امك روهطلا يف ديبع وبأ هجرخأ ىفوأ يبأ نبا ثيدحو

 .هتبثأ ام يضتقي قايسلاو .(ةياورو) :لصألا يف ()

 .هڅرخت قېس (۳)

 -۸۳ /۷ متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا :ين ءاقرولا يب دئاف ةمجرت يف رظناو

 ."ًالصأ اه یرت داکت ال «لیطاوب یفوأ يبا نبا نع هثیداحاو" :هیفو ٤

 ۲۵۵-۲٠٥۹. /۸ بیذهتلا بیذهتو

 يبآ دئاف ثيدح نم یفوأ يبأ نبا ةياورو :اهباوص لعلو «ريرحت جاتحت ةرابعلا )٤(

 .ملعأ هللاو .مهقافتاب ةكورتم ءاقرولا

 )٥( :ریبکلا يف يناربطلاو ۱ :هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :هجرخأ ۸/ ۲۷۸.

 ٠٠١. /۳ لیدعتلاو حرحلاو ٠۳٤/۳ ریبکلا خیراتلا :يف هتمجرت رظنا (0

 .ىطخب قودص :۱۱۸۸ص بيرقتلا يف هيف لوقلا ظفاحلا صخلو -



 ۳۹ ةراهطلا باتك

 .ادج فیعض رباج ثیدحو
 نع تايزلا نيساي ثيدح نم يدع نبا هرکذ ريرج ثیدحو

(Wf, u. 
 .اعوفرم ريرج نع شارخ نب يعبر

 ."ةعامجلاو ىئاسنلا دنع كورتم نيسايو

 ۲ نسم ف دمحأ هاور ةشئاع ثیدحو

 ينو :لاقف ءًاقلعم هباتك يف يذمرتلا هركذ ةملس مأ ثيدحو
 ©. “ةباحصلا نم ةعامج ركذو ةملس مأ نع بابلا

 .۳/۱ :لماكلا يف يدع نبا هجرخأ (۱)

 دام يثدح نيساي نع هيف اغنإو «تايزلا نيساي ةجرت يف لماكلا يف هدجأ ل (۲)

 هللا لوسر تاضو » :لوقی ًاریرج تعمس :لاق شارخ نب يعبر ينثدح

 .« هيفخ ىلع حسمف «ةدئاملا تلزن امدعب ملسو هيلع هللا ىلص

 يناكوشلاو ۸۷ ١/ :ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا يدع نبال هبسنو

 ١/ ٠۷۷. راطوألا لين يف

 . ٠١٤١/۷ لادتعالا نازیمو ۱۸۳/۷-۱۸٤ يدع نبال لماکلا :رظنا (۳)

 .هچ رخت قبس )٤(

 ٥/١. :يذمرتلا عماج ()

 :ريبكلا مجعملا ف يناربطلاو ۷۷/٦ :هریسفت ف ريرج نبأ :هجرخأو

 :ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلاو ۲۲/۳ :لماکلا يف يدع نباو ۳ ٬‹ 

0/۲ 

 .نيثلثو رطس رادقب لصألا يف ضايب مالكلا اذه دعب ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٠

 :سنأ لوق دعب 'ءةمامعلا ىلع حسملا باب رخآ يف لاقو

 :"(«ةمامعلا ضقني ... ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر»»

 هللا ىلص ينلا نع كلذ توبثل ةمامعلا ىلع حسو :رذنملا نبا لاق

 ."امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ نعو ملسو هيلع

 ىلص ينلا نع ةمامعلا ىلع حسملا ىور :يناجزوجلا لاقو
 “ةمامأ وبأو “ءنابوثو “«يسرافلا ناملس :ملسو هيلع هللا

 يبأ ننس رصتخو )0٥۷(. مقر بابل ٣۰۲/۱-۱۰۳ :دواد يبآ ننس (۱)

 .يتالا سنا ثيدح دنع .۱۱۲ /۱:دواد

 ءأضوتی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر » :هلوق وه سنا ثیدح (۲)

 ملو «هسأر مدقم حسمف «ةمامعلا تحت نم هدي لحدأف «ةيرطق ةمامع هيلعو

 .( ةمامعلا ضقني

 ٠0۹/١. :كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 .۲۵ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٤11/۱-٤1۹. هل طسوألا رظنا (۳)

 هححصو «۲۹/۱ ةبيش يبأ نباو ٤۳۹/٩ ٠٤٤١ :هدنسم يف دمحأ :هجرخأ )٤(

 .- ناسحإلا عم - ۳۱۹/۲ :هحیحص يف نابح نبا

 حسملا باب-١١ «ةراهطلا باتك يف ۱۰۱/۱-۱۰۲ :هلنس يف دواد وبآ :هجرخآ )٥(

 هقفاوو امهطرش ىلع ٠٦۹/١ :كردتسملا يف مكاحلا هححصو «ةمامعلا ىلع

 .ملسم ىلع يهذلا

 طسوألا يف رذنملا نباو ء۹٠ «ء۱۲۲/۸ :ريبكلا يف يناربطلا :هجرخأ ۲

 .۲۸/۱ هفنصم يف ةبيش يب نباو ۱



 3 ةراهطلا باتك

 هلعفو "«یسوم وبآو «هبعش نب ةريغلاو "كلام نب سنأو
 نب رمع لاقو “.هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ دشارلا ةفيلخلا

 “هللا هرهط الف ءةمامعلا ىلع حسملا هرهطي مل نم :باطخل ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنس ةمامعلا ىلع حسملاو :لاق

 .راصمألا يف ملعلا لهأ نم ةعانقلا يوذ دنع ةروهشم ةيضام ملسو

 نب ناميلسو «ريهز ةمثيخ يبأو «ةبيش يبأ نبا نع هاكحو

 ٥۹/١‹ :طسوألا يف يناربطلاو ۲۸۹/١ :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :هجرحخا (1)

 دبعو ٤1۸/١ طسوألا يف رذنملا نباو ۱۱۸/۷ :هدنسم يف ىلعي وبأو

 .۲۹/۱ هفنصم يف ةبیش يب نباو ۱۸۹/۱ هفنصم يف قازرلا

 باب-۲۳ «ةراهطلا باتك يف ۲۳۰/۱-۲۳۱ :هحیحص يف ملسم :هجرخآ (۲)

 .ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا

 يبأ نع ثيدحلا اذه ىوري ال :لاق مث ۲٤ /۲ :طسوألا يف يناربطلا :هجرخا ()

 .یسیع هب درفت «دانسإلا اذهب الإ یسوم
 )٤( :هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :هجرخأ ١/ ۲۸:طسوألا يف رذنملا نباو ١/ ٤٦۷.

 نع ةبيش يبأ نبا قیرط نم هاور هنآ ٠۰ /۲ :یلحا هباتک يف مزح نبا رکذ )٥(

 باطخل لا نب رمع نع ملسأ نب ديز نع يزارلا هللا دبع نب هللا دبع رفعج يبأ
 .هب هنع هللا يضر

 - ةراهطلا  ةدمعلا حرش يف ةيميت نباو ١/ ٠۳۸٠ :ينغملا يف ةمادق نبا ركذو

 .هدانسإپ هاور لالخلا نا ۲۹۳ :ص

 ام ۲۹/۱ هفنصم يف ةبيش يبا نباو ۱ طسوألا يف رذنملا نبا ىورو

 .حسملا زاوج ىلع لدي



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £۲

 .مه ًابهذم "«يمشاملا دواد

 ۳ لالبو "يرمضلا ةيمأ نب ورمع ًاضيأ هاورو

 ° ناملس ثیدح امف

 رداصم نم بيوصتلاو .مشاملا دواد نب ناملس :اذكه همسا ءاج لصألا يف (1)

 .ةمجرتلا

 ىلع حسملا باب- ٤۸ «ءوضولا باتك ف حتفلا عم ٣٠۹ /۱ :يراخبلا هجرخآ (۲)

 .نيفخلا

 ةيصانلا ىلع حسملا باب-۲۳ «ةراهطلا باتك يف ١/ ١ :ملسم :هجرخآ (۳)

 .ةمامعلاو

 رهاظ مالكلاو .عوبطملا يف ركذ امك ضايب دجوي الو .لصألا يف اذكه (6)

 .ملعأ هلاو .عاطقنالا



 4F ةراهطلا باتك

 ظفاحلا لوق دعب "”«حسملا يف تيقوتلا باب ءانثأ يف لاقو

 "."يقهيبلا مالك رخآ اذه [ب ]۲٤/ «ةنس ريصي ال ":نیدلا يکز

 ةيزخ ثيدح مزح نب دمحم وبأ لعأ دقو :ميقلا نبا لاق

 رفاكلا ةيار بحاص «يلدجلا هللا دبع وبأ هنع هاور :لاق ناب «اذه

 ٠ .""هتياور ىلع دمتعي ال ءراتخملا

 دق ؛يلدجلا هللا دبع ابأ نإف «داسفلا ةياغ يف ليلعت اذهو

 دحأ ملعي الو «هثيدح يذمرتلا ححصو «ىيحيو ءدمحأ ةمئألا هقثو

 نع يميتلا ميهاربإ ثيدح دنع )1١(. مقر بابلا ١ :دواد يبا ننس (۱)

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تباث نب ةيزخ نع يلدجلا هللا دبع يبأ

 .« ةليلو موي ميقمللو «مايأ ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا »

 حسملا باب-١۷ «ةراهطلا باوبأ يف ٠١۸/١ :هعماج يف يذمرتلا هجرحخاو

 نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع .ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع
 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .هلثم هب ةيزخ نع يلدجلا هللا دبع يب

 حص
 يف ءاج ام باب-٦۸ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۸٤/١ :هننس ين هجام نباو

 نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع .رفاسملاو ميقملل حسملا يف تيقوتلا

 .ميقملل ديدحتلا ركذ هيف سيلو «هب ةيزخ نع
 . ٠٤١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 تباث نب ةيزخ ثيدحو :يقهيبلا لاق ۱۱۷/١:" :دواد يبأ ننس رصتخ يف (۲)

 ." يقهيبلا مالك رخآ اذه .ةنس ريصي ال دري ل امف كلذ عمو «برطضم هدانسإ

 ) )۳یلحما ۲/ ۸٩۹.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 “هيف نعط ثيدحلا ةمئأ نم

 جورخلا رهظأ اغإ راتخملا نإف ءراتخملا ةيار بحاص هنوك امو

 .هتلتق نم هل راصتنالاو «نيسحلا راثب هذخأل

 هنوکب هتیاور درو «لیفطلا يبأ يف مزح نب دمحم وبأ نعط دقو

 نم ناک ليفطلا اب نأ م "افا راتخملا ةيار بحاص ناک

 ُذَرَف هرسي امو «راتخملا سفن يف ام نوملعي اونوكي مل نكلو «ةباحصلا

 .لطاب «كلذب ةقثلا عباتلاو بحاصلا ةياور
 عيکو نع دمحم نب يلع نع ثيدحل ا اذه هجام نبا یور دقف ًاضیأو

 .ةيزخ نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع هيبأ نع نايفس نع )
 امهالکو < «يلدجلا هللا دبع ابأ عبات دق نوميم نب ورمع اذهف

 .قودص ةقث

 هللا دبع يب نع ًاضيأ هاور نوميم نب ورمع نإ :لیق دقو

 .ةيزخ نع يلدجلا

 هللا دبع يبآ نم هعمس هلعلف «ائیش هرضی ل كلذ حص نإف

 .هنع هاورف ةيزخ نم هعمس مث «هنع هاورف

 ۱٤۸/۱۲-٠٤۹. بیذهتلا بیذهتو ۰۱۱۹/٤ لادتعالا نازيم :رظنا (۱)

 ۱۷٤. /۳ ىلحما (۲)

 .هرخت قبس دقو (۳)

 .قبس امك يذمرتلا اذكه هجرخأ دقف «كلذ حص دقو )٤(



 °f ةراهطلا باتك

 يف نيدلا يکز ظفاحلا لوق دعب ميقلا نب نيدلا سمش لاقو

 ال دانسإ اذه :ينطقرادلا لاقو":""حسملا يف تيقوتلا باب رخآ
(0 (Dr 4 

 تش " .
» 

 بويآ نب ییحي ىلع هيف فلتخا دقو :هللا هحر میقلا نبا لاق

 :نطق نب بويآو ديزي نب دمحو نمحرلا دبعو «أريثك افالتخا

 .مهلك نولوهجم
 نامثع نب ىيجب قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ دقو

 قراط نب عيبرلا نب ورمع نع امهالك «نيعم نب ییحیو حلاص نبا

 نب دمحم نع نيزر نب نمہحرلا دبع نع بويآ نب ییجی انربخآ

 نب ییجم ثیدح دنع )٦١(. مقر بابلا يف ۱۰۹/۱-۱۱۰ :دواد يبا ننس )۱(

 يبا نع نطق نب بويا نع ديزي نب دمحم نع نيزر نب نم رلا دبع نع بويا
 ؟ًاموی :لاق .معن :لاق ؟نیفخلا ىلع حسم هللا لوسر ای » :لاق هنأ ةرامع نب

 .( تئش امو معن :لاق ؟ةثالثو :لاق .نیمويو :لاق ؟نیمویو :لاق .ًاموي :لاق

 ام باب-۸۷ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ١/ ۱۸٠١ :هننس يف هجام نبا هجرخأو

 نيزر نب نمحرلا دبع نع بويأ نب ىيحي قيرط نم .تيقوت ريغب حسملا يف ءاج

 .هب ةرامع نب يبا نع يس نب ةدابع نع نطق نب بويا نع ديزي نب دمحم نع

 .۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .هل هتیاور دعب ۱۹۸/۱ ننسلا يف (۲)

 ۲۰/۱ :دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .ًاطخ وهو .دمحم :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٤٦

 نب ةدابع نع - رصم لهأ نم خيش ىیجب لاق - دايز يبأ نب ديزي

 دحاو بسني مل «يرصم دانسإ اذه :مكاحلا لاق «ثيدحلا "".يسن

 هاجر و كلام بهذم اذهو حرج ل مهنم

 .ملعأ هللاو !؟ليدعتب الو حرجب نوفرعي ال هتاورو «نيحيحصلا

 .ةجرتلاو جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .سن :لصألا يف (1)

 .۱۷۰-۱۷۱ /۱ :مکاحلا كردتسم :رظنا (۲)



 ۷€ ةراهطلا باتك

 ظفاحلا لوق دعب "ءنيبروجلا ىلع حسملا باب ءانثأ ين لاقو

 هللا ىلص يبلا نع يرعشألا ىسوم يبا ثيدح بقع نيدلا يکز

 الو لصتملاب سيلو ":"نيبروجلا ىلع حسم هنأ ملسو هيلع
 "."يوقلاب

 ملعن ام :يئاسنلا لاقو :ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 نأ » ةريغملا نع حيحصلاو ءةياورلا هذه ىلع “"اليزه عبات ًادحأ نأ

 )٦۱(. مقر بابلا ۱۱۳/۱ :دواد يبآ ننس (۱)

 ًاضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ةبعش نب ةريغملا ثيدح دنع

 .«نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو

 هللا ىلص ينلا نع يرعشألا ىسوم يبأ نع ًاضيأ اذه يورو :دواد وبأ لاق

 .يوقلاب الو لصتملاب سيلو .نيبروجلا ىلع حسم هنآ ملسو هيلع
 يف ءاج ام-٤۷ «ةراهطلا باوبأ يف ۱١۷/١ :هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسم

 يف ءاج ام باب-۸۸ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ١/ ۱۸٥ :هننس يف هجام نباو

 .نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسملا

 . ٠٤٩ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ۰۹۷/۱ :راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ اذه ىسوم يبآ ثيدح (۲)

 نع روصنم نب ىلعملا قيرط نم ۲۸4/١-۲۸٠. :ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .هنع كاحضلا نع نانس يبآ نع سنوي نب ىسيع

 .۱۲۱/۱ :دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 حيحصتلاو ءاهيف ركذُي يتلا تارملا عيج ينو انه «لاذلاب .اليذه :لصألا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲ €۸

 ۸ نیفخلا ىلع حسم [آ/٠۲] ملسو هيلع هللا یلص يبلا

 تیأر :- روصنم نب ییجب ينعي - دمحم وب لاق :يقهيبلا لاقو

 «يودألا سيق وبأ :لاقو «ربخلا اذه فعض جاجحلا نب ملسم

 اوور نيذلا ةلج امهتفلاغ عم ءاذه نالمتحي ال ؛ليبحرش نب ليزهو

 كرتي ال :لاقو ءنيفحلا ىلع حسم :اولاقف «ةريغملا نع ربحلا اذه

 .ليزهو «سيق يبأ :لثمب نآرقلا رهاظ
 سابعلا يبأل ملسم نع ةياكحلا هذه تركذف :لاق

 “نابيش نب دل نب يلع تعمس :لوقي هتعمسف « يلوغدلا

 نب نمحرلا دبع لاق :لوقي يسخرسلا ةمادق ابأ تعمس :لوقي

 .هتجرت رداصم نمو «جيرختلا رداصم ضعب نم

 ىلص هللا لوسر نأ » ةبعش نب ةريغملا نع يوارلا ليبحرش نب لْيرُه :وهو

 .« نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو اضوت ملسو هيلع هللا

 باب-۸٤ «ءوضولا باتك يف «حتفلا عم ۳۹۷ ١/ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)

 ىلع حسلا باپ-۲ ءةراهطلا باتک ف ۸۱-۲۲۹ هحیحص ف ملسمو

 .نيفخلا

 ٠۲/١. هل ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا لوق رظنا ()

 .يقهيبلا ننس نم بيوصتلاو .اروغدلا :لصألا يف (۳)



 ۲4۹ ةراهطلا باتك

 نع سيق يبآ ثيدحجج ينتثدح ول :يروثلا نايفسل تلق «يدهم
 ةملك وأ «هاو وأ «فيعض ثيدحلا :نايفس لاقف «كنم هتلبق ام ليزه

N: 

 :يبأ لاقف «ثيدحلا اذهب يبأ تثدح :دمحأ نب هللا دېع لاقو

 نهرلا دبع ىبآ :يبأ لاق «سيق يبأ ثيدح نم الإ اذه ىوري سيل

 "”.رکنم وه لوقي «هب ثدحي نأ يدهم نب

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح :ينيدملا نب يلع لاق :ءاربلا نبا لاقو

 لهو ءةفوكلا لهأو ءةنيدملا لهأ :ةريغملا نع هاور «حسملا ين
 حسمو :لاق هنأ الإ ةريغملا نع ليبحرش نب ليزه هاورو ءةرصبلا
 ° سانلا فلاخو «نيبروجلا ىلع

 اذه نع نيعم نب ىيجحي تلأس :ناسغ نب لضفملا لاقو

 .سيق يبأ ريغ «نيفخلا ىلع هنووري مهلك سانلا :لاقف «ثيدحلا

 نم ةعست نع «نيبروجلا ىلع حسملا ىوري :رذنملا نبا لاق

 .ةيتالا دراصملا نم بيوصتلاو .يثدح لجر ول :لصألا يف (1)

 .A4/ا :يقهيبلا ننس :رظنا )۲(

 ١/ ٠۸١. :ةيارلا بصن يف يعليزلا اهركذو

 .۲۸۲ /۱ :يقهيبلا ننس (۳)

 .قباسلا ردصملا )٤(

 .ًاطخ وهو .نابتع نب لضفلا :عوبطملا يف )6(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲0۰

 دوعسم يبأو «رامعو يلع :ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ

 يبآ نب هللا دبعو «لالبو ءاربلاو «رمع نباو «سنأو «يراصنألا
 ° دعس نب لهسو '«یفوأ

 نباو «رمعو «ثيرح نب ورمعو «همامأ وبأو :دواد وبأ دازو

 " اباحص رشع ةثالث ءالؤهف «سابع

 ىلع ال «مهنع هللا يضر ءالؤه ىلع زاوجلا يف ةدمعلاو
 .سيق يبأ ثيدح

 اذه ناك ول مهنإف «نوضقانتم حسملا يف نيعزانملا نأ عم

 ‹ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «ةدايز هذه :اولاقل «مهبناج نم ثیدحلا

 ثيدحلا ناك اذإف «سيق يبأ درفت نم انهه هوركذ ام ىلإ نوتفتلي الو

 وه امك «ةلوبقم ةقثلا ةدايز اولوقي ملو «هيوار درفتب هولعأ «مه ًافلاغ

 .مهتافرصت يف دوجوم
 هب لاتكت يذلا عاصلاب كعزانل لاتكت نأ فاصنإلاو

 هاور مث .ةمامأ ابأ :ىفوأ يبأ نب هللا دبع ناكم ركذ رذنملا نبال طسوألا يف (1)

 .ًادنسم - ةمامأ يبأ نع يأ - هنع

 ) )۲:طسوألا ٤٠١/١.

 ۱۹۹/۱-٠١٠‹ :قازرلا دبع فنصم :ين ًادنسم ةباحصلا نع درو ام رظنا (۳)

 ٤٦۲/١- :رذنملا نبال طسوألاو ١۷١/١-۱۷۳ :ةبيش يبأ نبا فنصمو

 .۲۸۵ /۱ :يقهبیلل ىیربکلا ننسلاو ۳



 01 ةراهطلا باتك

 .ًافيفطتو ءافو ءيش لك يف نإف «كسفنل

 يبأ ثيدح ىلع دمتعن الو «ءةقيرطلا هذه ىضرن ال نحنو

 ةياور للعو «نيبروجلا ىلع حسملا زاوج ىلع دمحأ صن دقو «سيق

 .هللا هحر هلدعو هفاصنإ نم اذهو «سيق يبأ

 رهظي ال هنإف «سايقلا حيرصو «ةباحصلا ءالؤه هتدمع امغنإو

 .هيلع مكحلا لاحي نأ حصي رثؤم قرف نيفحلاو نيبروجلا نيب

 نم مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق [ب/٠٠] امهيلع حسملاو
 نب هللا دبعو «"هيوهار نب قاحسإو «'دمحأو ءةباحصلا نم انيمس

 «يرصبلا نسحلاو «حابر يبأ نب ءاطعو «يروثلا نايفسو «كرابملا

 .""فسوي وبأو «بيسملا نب ديعسو
 .انيمس نمل افلام ةباحصلا يف فرعن الو

 هاورف «دواد وب هیلإ راشأ يذلا یسوم يبا ٹثیدح امأو

 نانس نب ىسيع نانس يبآ نع سنوي نب ىسيع ثيدح نم يقهيبلا

 لوسر تيأر » :لاق ىسوم يبأ نع نمرلا دبع نب كاحضلا نع

 )١( ةمادق نبال يملا :رظناو «(۲۳) :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :رظنا ٠

. 6-۱ 

 .(۲۳) مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :رظنا (۲)

 :ين مهضعب نع رظناو ۳۷۳/۱-۳۷٤. ةمادق نبال ينغملا :يف مهنع كلذ رظنا (۳)

 . ۱۷۱/۱-۱۷۳ ةبيش يبأ نبا فنصم



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ".« نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 :يقهيبلا امهركذ ناتلع هل ثيدحلا اذهو

 نم هعامس تبثي مل نمهحرلا دبع نب كاحضلا نأ :امهادحإ

 .یسوم يبأ

 .فيعض نانس نب ىسيع نأ :ةيناثلاو

 ىلع حسملا ثيدح ديلولا وبأ ذاتسألا لوأتو :يقهيبلا لاق

 هنآ ال «نیلعنم نیبروج ىلع حسم هنأ ىلع «نيلعنلاو نيبروجلا

 ".دارفنإلا ىلع لعنو دارفنالا ىلع بروج

 «هلفسأو فخلا ىلعأ حسم بحتسي هنأ ىلع ينبم اذه :تلق

 سوبلملا نيبروجلا ىلع حسم هنأ رهاظلاو كلذ يف ““ناشلاو

 امهنيب لصف هنإف «هنم موهفملا اذه «نالصفنم نالعن “امهنع

 ىلع حسم :لاقل «نيلعنم نيبروج اناک ولو «نيتنس امهلعجو

 .نيلعنملا نيبروجلا

 يف العن ىمسي ال بروجلا لفسأ يف يذلا دلجلا نإف :ًاضيأو

() 

 .بابلا لوأ يف هجي رخت قېس (۱)

 ۲۸٩. /۱ :يقهيبلا ننس :رظنا (۲)

 .قباسلا ردصملا ()

 .نايبلاو :عوبطملا يف )٤(

 .امهيلع :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك )٥(



 Yof ةراهطلا باتك

 .مسالا اذه دحأ هيلع قلطأ الو «برعلا ةغل

 حسم هنأ كلذ يف باطخلا نب رمع نع لوقنملاف :ًاضيأو

 هلفسأ امأف «بروجلا عم مدقلا رهاظ ىلع يتلا لعنلا رويس ىلع

 .الف هبقعو

 ءهبقعو لعنلا لفسأو بروجلا حسي هنأ :رخآ هجو هيفو

 ."دمحا باحصأل ناهجولاو

 امهنوك نع امهجرخي ال «نيبروجلا لفاسأ ديلجت نإف :ًاضيأو
 انوکي نأ نيب قرف يأو «حسملا يف كلذ طارتشا رثؤي الو «نيبروج
 .نيدلجم ريغ وأ نيدلجم

 ‹سيق يبأ :لثم نآرقلا رهاظ كرتي ال :هللا هحر ملسم لوقو

 :نيهجو نم هباوج «ليزهو
 الإ ءنيبروجلا ىلع حسملا يفني ال نآرقلا رهاظ نأ :امهدحأ

 "وراوم نع باوجلا ناك امو «نيفحلا ىلع حسملا يفني امك

 .عازنلا ةلاسم يف باوجلا وهف «عامجإلا
 هيلع هللا ىلص ينلا نم نآرقلا اوعمس نيذلا نأ :يناثلا

 ةمألا ملعأ مهو «نيبروجلا ىلع اوحسم «هليوأت اوفرعو ملسو

 .ملعأ هللاو «هنم هللا دارمو نآرقلا رهاظب

 ٠۸١/١. فاصنإلاو ٠٤١/١ عدبملا :رظنا .نسي ال هنأ بهذملاو (1)
 .دروم :عوبطملا يف (۲)



otةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يكز ظفاحلا لوق دعب "«حسملا فيك باب رخآ يف لاقو

 يذمرتلا نع ًايكاح ءةبعش نب ةريغملا ]1/۲١[ ثيدح رخآ يف نيدلا

 ".حيحصب سيل :الاقف «ثيدحلا اذه نع ًادمحمو ةعرز ابأ لأس هنأ

 :للع عبرأ هل ركذ دق اذه ةريغملا ثيدح :ميهاربإ لاق

 لب «ةويح نب ءاجر نم هعمسي مٺ ديزي نب روث نأ :اهّذَحأ
 .ءاجر نع تئدح ل :لاق

 )٩۳(. مقر بابلا ۰۱/۱ :دواد يبا ننس (۱)

 نع ةبعش نب ةريغملا بتاك نع ةويح نب ءاجر نع ديزي نب روث ثيدح دنع
 كوبت ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تأضو » :لاق ةبعش نب ةريغملا

 .(( امهلفسأو نيفخلا ىلعأ حسمف

 .ءاجر نم ثیدحلا اذه روٹ عمسي مل هنأ يبغلبو :دواد وبآ لاق مث

 ءاج ام باب-۷۲ «ةراهطلا باوبآ يف ۱١۲/۱١ :هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 هدنسی مل ؛لولعم ثیدح اذهو :لاق مث .هلفسأو هالعأ نیفخلا ىلع حسملا يف

 ليعامسإ نب دمحو ةعرز ابأ لاسو «ملسم نب ديلولا ريغ ديزي نب روث نع
 روث نع اذه ىور كرابملا نبا نأل ؛حيحصب سيل :الاقف ؟ثيدحلا اذه نع

 ىلص يلا نع - لسرم - ةريغملا بتاك نع تثّدُح :لاق ةويح نب ءاجر نع

 .ةريغملا هيف ركذي ملو ملسو هيلع هللا

 يف باب-١۸ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۸۳/۱ :هننس ز هجام نب :هجرخأو

 .۰ ' قرب دواد يآ نتس فيض يف ينال هفعضو

 . ۱۲۴/۱-۱٩١ :دواد يبأ ننس رصتخم (۲)



 Yoo ةراهطلا باتك

 لاقو :لاق يبأ انثدح :للعلا باتک يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 :لاق ديزي نب روث نع كرابملا نب هللا دبع نع يدهم نب نمحرلا دبع
 ىلص هللا لوسر نأ » ةربغملا بتاك نع ةيويح نب ءاجر نع تلدح

 “.«امهلفسأو «نيفحلا ىلعأ حسم ملسو هيلع هللا

 ةعرز ابأ تلأس :يذمرتلا لاق «لسرم هنأ :ةيناثلا ةلعلا

 كرابملا نبا نأل ؛حيحصب سيل :الاقف «ثيدحلا اذه نع ًادمحو

 لسرم ةريغملا بتاك] نع تثدح :لاق ءاجر نع روث نع اذه یور
 . "لسو هيلع هللا یلص ينلا "[ نع

 نم عامسلاب هيف حرصي مل ملسم نب ديلولا نأ :ةثلاثلا ةلعلا

 جتي الف «سلدم دیلولاو «روث نع :هيف لاق لب «دیزی نب روث
 .عامسلاب حرصي م ام هتنعنعب

 ركذ .لوهجم وهف «هيف مسي مل ةريغملا بتاك نأ :ةعبارلا ةلعلا

 ننسلا يف ينطقرادلا :دمحا مامإلا قتيرط نم ًاضيأ هاور السرم ثيدحلا (۱)
 . ۱۱٤/۲ یلحا يف مزح نباو ۰۱١١ /۲ دادغب خیرات ين بیطخلاو ۰.۱

 نم ۱٤۷-۱٤۸ /۱۱ :دیهمتلا يف ربلا دبع نبا :هقیرط ریغ نم ًالسرم هاورو

 ملسم نب ديلولا انشدح لاق یسوم نب مکحلا انثدح :لاق حاضو نبا قیرط

 .ًالسرم ةريغملا بتاك نع ةويح نب ءاجر نع ديزي نب روث نع
 .عوبطملا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)
 .قبس امک «ثیدحلل هتیاور دعب ننسلا يف يذمرتلا هلاق ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٥٦

 .ةلعلا هذه مزح نب دمحم وب

 :رظن للعلا هذه ينو

 دقف ""ءاجر نم هعمسي م ًاروث نأ يهو : ""ىلوألا ةلعلا امآ
 زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انثدح :هننس يف ينطقرادلا لاق
 :لاق «دیزی نب روث نع ملسم نب دیلولا انثدح دیشر نب دواد انثدح
 «ةريغملا نع ةبعش نب ةريغملا بتاك نع ةويح نب ءاجر انثدح

 ىفتناف «لاصتالابو ثيدحتلاب ةياورلا هذه يف حرص دقف “هركذف

 “هع لاسرإلا

 حرصي هنأو هديلولا سیلدت یهو :ةثلاثلا ةلعلا امأو

 انثدح يقشمدلا دلاخ نب دومحم نع دواد وبأ هاور دقف «هعامسب

 ) )۱ىلحملا ۲/٠٠١.

 .ةيناثلاو ىلوألا ناتلعلا امأ :عوبطملا يف (۲)

 اهنأ ىلإ ريشي نأ نود «ىنعملا حيضوت اهب دارأ «لوألا عباطلا نم ةدايز يهو

 .هدنع نم

 .لسرم هنأو ءاجر نم هعمسي | ًاروث نأ امهو :عوبطملا يف (۳)

 ول اذهو !!ميقلا نبا مالك حيضوتو نايبل لوألا عباطلا اهداز ةدايز يهو
 ةراشإ يأ نودو «لصألا يف سيلو «شماملا ين هنايب يغبني ناكل هيلإ جيتحأ

 .كلذ ىلإ

 )٤( :يطقرادلا ننس ۱/ ۱۹١ .

 .ةيناثلا ةلعلا هذهو )١(



 ¥Yo ةراهطلا باتك

 .اذه يف ديلولا سيلدت نمأ دقف . "ديزي نب روث "انثدح ديلولا

 نبا هاور دقف «ةريغملا بتاك ةلاهج يهو :ةعبارلا ةلعلا امأو

 ةريغملا بتاك دارو نع ةويح نب ءاجر نع :لاقو «هننس يف هجام

 .ةريغملا نع

 ميهاربإ نب ليعامسإ هاور :يزملا جاجحلا وبآ انخيش لاقو

 م ةريغملا نع دارو نع ريمع نب كلما دبع نع رجاهم نبا
 . مالک

 هل جرخ دقو «داّرو هالوم وه ةريغم ا ةباتكب فورعم اف :ًاضيأو

 مدعو هترهشل ةياورلا هذه يف همسا ركذ كرت امنإو «نيحيحصلا يف

 دارو هنأ يف یرامتی ال هتاورو ثیدحلاب ةربخ هل نمو «هریغب هسابتلا

 .هبتاک

 :رابكلا ةمئألا [ب/١۲] هفعض دق ثيدح اذهف عبو

 نمو «يعفاشلاو «دواد وبأو «يذمرتلاو «ةعرز وبأو «يراخبلا

 ثيداحألا نأل ؛باوصلا وهو «مزح نبا دمحم وبأ :نيرخاتملا

 .انربخأ :دواد يٻأ ننس يف (۱)

 .هججرخت قبس دقو

 .بابلا ةيادب يف هجي رخت قبس دقو ۰٠١ دواد يبأ ننس (۲)

 .هچرخت قېس دقو (۳)

 . ٤۹۷-٤۹۸ /۸ فارطألا ةفرعمم فارشألا ةفحت يف همالك )٤(



o۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هفلاخت اهلك ةحيحصلا

 رثؤم وه ام اهنمف «رثؤم ريغ اهضعب ناک نإو للعلا هذهو
 «هلصوو هدانسإب ملسم نب ديلولا درفت دقو «ثيدحلا ةحص نم عنام
 نب هللا دبع :تبثلا مامإلا وهو «لجأو هنم ظفحأ وه نم هفلاخو

 نع ةريغملا بتاك نع تثدح :لاق ءاجر نع روث نع هاورف .كرابملا

 ."ہلسو هيلع هللا یلص ينلا

 ام لوقلاف «ملسم نب ديلولاو كرابملا نب هللا دبع فلتخا اذإو

 .هّللا دبع لاق

 اذه يف ملسم نب ديلولا اطخأ :"ظافحلا ضعب لاق دقو

 :نيعضوم يف ثيدحلا
 ":لاق اغنإو ءةريغملا بتاك نم هعمسي ل ءاجر نآ :امهدحأ

 ."هلع تلدح

 .ءاڄر نم هعمسي م ًاروث نآ :يناثلاو
 .هلاسرإ باوصلا نأ :ثلاث اطخو

 ديلولا هاورو «هونّيبو ثيدحلا يف هلك كلذ ظاَفلا زّيمف
 .ملعأ هللاو «نییبت ريغ نم انعنعم

 يف مزح نبا هاور امكو «هبأ نع دمحآ نب هللا دبعل للعلا باتك نع قبس امك (۱)

 .قيرطلا سفن نم ىلحما

 ١٠١. /۲ ىلحملا يف مزح نبا كلذ لاق نمم (۲)



 ۹ ةراهطلا باتك

 يكز ظفاحلا لوق دعب "ءوضولا قيرفت باب رخآ ين لاقو
 "."لاقم هيفو ءديلولا نبا هنع هدانسإ يف ":نيدلا

 اذه مزح نباو يرذنملا دمحم وبأ للع اذكه :ميقلا نبا لاق

 هيوار نأ وهو :رخآ اليلعت مزح نبا دازو «هل ةيقب ةياورب ؛ثيدحلا

 . "وه نم یردی ال لوھجم

 :نيتلعلا نيتاه نع باوجلاو
 مقن امنإو ءظفاح قودص هسفن يف ةقث ةيقب نإف :ىلوألا امأ

 اذإ اماو نيلوهجلاو ءافعضلا نع “هتياور ةرثك عم سيلدتلا هيلع

 .ةجح وهف ؛عامسلاب حرص

 :هدنسم يف دمحأ لاق «هل هعامسب ثیدحلا اذه يف حرص دقو

 نع ديعس نب ىبحي ينثدح ةيقب انثدح سابعلا يبأ نب ميهاربإ انثدح

 )٦۷(. مقر بابلا ۱۲۱/۱ :دواد يآ ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ ضعب نع دلاخ نع ريجب نع ةيقب ثيدح دنع

 همدق رهظ ينو يلصي الجر یار ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ » :ملسو

 ديعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هرمأف «ءاملا اهبصي مل مهردلا ردق ةعمأ

 .( ةالصلاو ءوضولا

 . ۱١١ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ~۷ :دواد يأ ننس رصتخ (۲)

 .۷۱/۲ یلحلا رظنا (۳)

 .هتبثأ ام باوصلا لعلو «هتاور :لصألا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 20

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصا ضعب نع نادعم نب دلاخ
 ° ءوضولا ديعي نأ هرمأف :لاقو «ثيدحلا ركذف

 :لاق ؟ديج دانسإ اذه :لبنح نب دمحأل تلق :مرثألا لاق
۳ 

 لصاأو «مزح نبا لصأ ىلع ًاضيأ ةلطابف :ةيناثلا ةلعلا امآو
 يف حدقت ال يباحصلا ةلاهج مهدنع نإف «ثيدحلا لهآ رئاس

 يف لاق هنإف مزح نبا لصأ امأو «مهعيج ةلادع توبثل ؛ثيدحلا
 ملسو هيلع هللا یلص ينلا ءاسن لك :ةلاسم ءانثأ يف [1/۲۷] هباتک

 ° نیقیب تاسدقم «لجو زع هللا دنع لضاوف «تاقث

 لدیج

 .وهس وهو ."جاوزأ" :لصألا يف (1)

 .جيرختلا ردصم نم بيوصتلاو
 ٤٠٤/۳. :دمحأ مامإلا دنسم (۲)

 ۱۸١/١. ةمادق نبال ينغملا :رظنا (۳)

 ۸٦/۳. :مزح نبال لحنا )٤(



 ۲٦1 ةراهطلا باتك

 سم نم ءوضولا يآ " كلذ يف ةصحخرلا باب ين لاقو

 "ةرسب ثيدح هيف ءركذلا سم نم ءوضولا ضقن ثيدح :ركذلا

 ةرسبو «ثيدحلا اذه ةرسب نم ةورع عامس حص دق :ينطقرادلا لاق

 تنب ةرسب نم نوردتأ :كلام لاق . ”لضفلا تايباحصلا نم هذه

 ° اهوفرعاف «همأ مآ ناورم نب كلا دبع ةدلج : يه !؟ ناوفص

 :دواد يبأ ننس رصتخو )۷١(« مقر بابلا ۰۱۲۷/۱ :دواد يبآ ننس (۱)

۳/۱ 

 هرکذ سم نم» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس اهنآ (۲)

 .(ًاضوتیلف

 باب-١۷ «ةراهطلا باتك يف ۱۲١/۱-٠۲٣ :هننس يف دواد وبأ :هجرخأ

 .هل ظفللاو .ركذلا سم نم ءوضولا
 سم نم ءوضولا باب-١٦ «ةراهطلا باوبأ يف ۱۲٦/١ :هعماج يف يذمرتلاو

 .ركذلا

 سم نم ءوضولا-۸١١ «ةراهطلا باتك يف ٠٠۸/١ :ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ركذلا

 ءوضولا باب-۳٦ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱١١/١ :هننس يف هجام نباو

 .ركذلا سم نم
 . ١١١ مقر ثيدح ١/ ٠٠١ ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو

 .تايلضفلا :عوبطملا يف (۴)

 راثالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلاو ٠۳۸/١ :كردتسملا يف مكاحلا هاور )٤(

 . ۱٥١ :ص رابتعالا يف يمزاحلاو «۲۲۹-۱



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲

 «تاعيابملا نم لفون نب ناوفص تنب يه :يريبزلا بعصم لاقو

 .'ىدعتو ةرسب يف ملكت نم ملظ دقو ءاهمع لفون نب ةقروو

 مكدحأ سم اذإ » ريكب نبا ةياور نم اهثيدح يف اطوملا ينو

 ".« ةالصلل هءوضو اضوتیلف هرکذ

 هديب مکدحأ یضفأ اذإ ») :هعفری ةریره يبآ ثيدح "هيفو

 .« اضوتيلف ؛ءيش اهنیبو هنیب سیل هرکذ ىلإ

 نع هللا دبع نب دمحو ورمع نب ناميلس نع يعفاشلا هاور
 يبأ نع ديعس يبأ نب ديعس نع يمشاهملا كلملا دبع نب ديزي

(O) 
 .هریره

 اذه يف يور ام دوجأ نم ثيدحلا اذه :نكسلا نبا لاق
 .بتابلا (0)

 /۲۲٠. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هاور (1)

 ۱۸٦/١۷. :ديهمتلا :رظنا (۲)

 .بابلا يف يآ (۳)

 )٤( :مألا يف يعفاشلا هجرخأ ١/ ٦۷.

 :هننس يف ينطقرادلاو ۱ :راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :هجرخأو

 ١ :كردتسملا يف مكاحلاو ١/ ۱۳۸:هدنسم يف دمحأو ۳۳۳/۲

 :یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ٠۳۰/۱-٠١١.

 يف نكسلا نب يلع وبأ هاور " ٠١۸/٠١ :ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا لاق )٥(

 ." باٻلا اذه يف يور ام دوجأ وه :لاقو .هب دما نب يلع نع هحيحص



 ل۳ ةراهطلا باتك

 ديزيب الإ فرعي ال ةريره يبأ ثيدح ناك :ربلا دبع نبا لاق

 ‹«فيعض ديزيو «ةريره يبأ نع ديعس نع يلفونلا كلملا دبع نبا

 ميعن يبأ نب عفان نع مساقلا نبا نع جرفلا نب غبصأ هاور ىتح

 حصف :لاق ءةريره يبأ نع ديعس نع ًاعيج كلما دبع نب ديزيو

 نأ الإ .نكسلا نبا لاق ام ىلع لدعلا نع لدعلا لقنب ثيدحلا

 نيعم نبا هفلاخو «ميعن يبأ نب عفان یضري ال ناک لبنح نب دمحأ

 ".ةقث وه :لاقف

 نع يحمجلا رمع نب عفان نع يور دقو :يمزاحلا لاق
 هل نأ ىلع انتلد قرطلا هذه تعمتجا اذإو ديزي هاور امک دیعس

 ".ةريره يبأ ةياور نم ًالصأ
 هعفري هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح بابلا ينو

 اهجرف تسم ةأرما اأو ءاضوتيلف هجرف سم لجر اميأ»

 . اض وتتلف

 1٥۸/٠٤١. :ةرهملا فاحتإ :رظنا (1)

 ٠۹١. /۱۷ :دیهمتلا يف هوحنو .۳۲ /۳ :راکذتسالا (۲)

 . ٠٤٤١ :ص يمزاحلل رابتعالا (۳)

 )٤( دنسملا يف دما هجرخآ ۲/ ۲۲١راثآلا يناعم حرش ين يواحطلاو ۷١/١

 ننس يف يناتراد ۱/ ۱٤۷١مغر ۰۱۳۷/۱ یړګا ننسلا ېپ يتهپپاو

 .يتايس امك يمزاحلا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 هيوهار نب قاحسإ نأل ؛حيحص دانسإ اذه :يمزاحلا لاق

 ورمع يثدح يديبزلا ينثدح ديلولا نب ةيقب انثدح هدنسم يف هاور

 «هب جتحمف نيفورعملا نع ىور اذإو «هسفن يف ةقث :ةيقبو «هركذف

 يديبزلاو .حيحصلا باحصأ نم هدعب نمو «ملسم هب جتحا دقو

 ةمئأ قافتاب ةقث بيعش نب ورمعو «هب جتح مامإ ديلولا نب دمحم
 .ثيدحلا

 يف [ب /۲۷1 دحا فلتخ ل هیبآ ريغ نع یور اذإو :لاق

 اهنأ ىلع نورثكألاف هدج نع هيبأ نع هتیاور امأو «هب جاجتحالا

 للعلا باتك يف يذمرتلا ركذو «عاطقنا الو لاسرإ اهيف سيل ةلصتم
 «بابلا اذه يف ورمع نب هللا دبع ثيدح :لاق هنأ يراخبلا نع هل

 .حيحص يدنع وه «رکڏلا سم باب يف
 نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو :يمزاحلا لاق

 “" ةيقب ديرافم نم هنأ نظي الف «بیعش نب ورمع

 هيلع هريغو ةرسب ثيدح حجر دقف "«قلط ثيدح امأو

 ٠١١/١. :ريبكلا يذمرتلا للع :رظنا (1)

 .فالتخالا ضعب عم ء۹٤٠-١٤٠ :ص :رابتعالا :رظنا (۲)

 هرکذ لجرلا سم يف یرت ام » ملسو هيلع هللا یلص يڼلا لاس الجر نآ (۳)

 .« هنم ةعضب :لاق وأ ءهنم ةغضم الإ وه له :لاقف ؟اضوتي امدعب

 .كلذ يف ةصخرلا باب-١۷ «ةراهطلا باتك ۱۲۷ /٠:هننس يف دواد وبأ :هجرخأ



 o“ ةراهطلا باتك

 هوجو نم

 .هفعض :اهدحأ

 الإ وه له » هنع يورف «هنع فلتخا دق ًاقلط نأ :يناثلاو

 .'« كنم ةعضب

 اعوفرم هيبأ نع قلط نب سيق نع ةبتع نب بويأ یورو
 .(ًأضوتیلف هجرف سم نم)»)

 دامه الإ ةبتع نب بريأ نع هوري ا :لاقو "يناربطلا هاور

 .دمح نبأ

 لوألا ثيدحلا عمس نوكي نأ هبشي «ناحيحص يدنع امهو

 ينهجلا دلاخ نب ديزو «ةريره يبأو «ةبيبح مأو «ةرسب ثيدح

 كرت يف ءاج ام باب-۲٦ «ةراهطلا باوبأ يف ۱۳١/١ :هعماج يف يذمرتلاو

 .بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ ثيدحلا اذهو :لاقو «ركذلا سم نم ءوضولا

 .كلذ نم ءوضولا كرت باب-١١٠ «ةراهطلا باتك يف ١/ ٠٠۹ :ىبتجنا يف يئاسنلاو

 ةصخرلا باب-٤٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ٠١۳/١ :هننس يف هجام نباو

 .كلذ يف

 . ۱۹۷ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ًافنآ هجيرخت قبس ام وهو (۱)

 ٣٠٤". /۸ :ریبکلا مجعملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 .خوسنملاو خسانلا عمسف «مهریغو

 ةريره يبأ ثيدح ناكل «حص ول قلط ثيدح نأ :ثلاعلا

 ماع ملسأ ةريره وبأو ءركذلا سم ةصق هيفو ° تیدحلا ركذف

 نم ثدحألاف ثدحألاب ذخؤي امن إو «نينس تسب كلذ دعب «ربيخ

 .ملسو هيلع هللا یلص هرمآ

 ةرسب ثيدحو «لصألا ىلع يقبم قلط ثيدح نأ :عبارلا
 .هيلع اوناك امع ةلقان عراشلا ماكحأ نأل مدقم لقانلاو «لقان

 نم هنإف ءرهشأ هثيداحأو «رثكأ ضقنلا ةاور نأ :سماخلا

 نب ديزو «بويأ يبأو «ةريره يبأو «ةبيبح مأو «ةرسب :ةياور
 ."رلاح

 ١ ٠۳. /۸ :يناربطلل ريبكلا مجعملا :رظنا (1)

 . ۱٠١٤ :ص رابتعالا يف يمزاحلا هاور (۲)

 ثيدح كلذكو ءامهجيرختو امهركذ قبس دقف ءةريره يبأو ةرسب ثيدح امآ ()

 .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 باتک يف ۱٣۲/۱ هننس يف هجام نبا :هجرخآ دقف ةبيبح مآ ثیدح امآ-

 .ركذلا سم نم ءوضولا باب - ٠۲ ءاهننسو ةراهطلا
 .عطقنم دانسإلاف :لاق مث هركذف «لاقم دانسإلا يف :دئاوزلا يف لاقو

 . ٠١١/١ ءاورإلا يف ينابلألا هححصو



 ¥ ةراهطلا باتك

 يف «دسحجلا رئاسو ركذلا نيب قرفلا تبث دق هنأ :سداسلا

 ىهن هنأ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبثف «سملاو رظنلا

 “.« هنیمیب هرکذ لجرلا سي نأ

 نع نيميلا ناص اذهو «دسجلا رئاس هبشي ال ركذلا نأ لدف
 ناك ولف «لجرلاو ذخفلاو فنألا ةلزنم سيل هنأ ىلع لدف «هسم
 هسم نع هني مل «لجرلاو ديلاو ماهبإلا ةلزنم هنأ «نوعناملا لاق امك

 .ملعا هللاو «نیمیلاب

 ناكل «هجو لك نم نيثيدحلا ضراعت ردق ول هنأ :عباسلا

 نب رمع :مهنم «ةباحصلا رثكآ لوقل «ضقنلا ثيدحل حيجرتلا

 ءقباسلا عضوملا سفن يف هننس يف ًاضيأ هجام نبا :هجرخآ بويآ يبآ ثيدحو-

 .ًادج فيعض وهو «ةورف يبأ نب قاحسإ :هدانسإ ينو
 يبآ نباو ‹ 6٥ هدنسم يف دمحآ هاورف :ينهجلا دلاخ نب دیز ثیدح امآو-

 يف يواحطلاو ۲۱۹/۹ راخزلا رحبلا يف رازبلاو ٠٠١/١ هفنصم يف ةبيش

 يف نيهاش نباو ۲۷۹/۰ ریبکلا يف يناربطلاو ۷۳/١« راثآلا يناعم حرش

 راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلاو ء١١٠٠ :ص هخوسنمو ثيدحلا خسان

 .ةفرعملا يف يقهيبلا هححصو ١

 باب-۹١ «ءوضولا باتک يف حتفلا عم ۳٠٦/١ :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .لاب اذِإ هنیمیب هرکذ كسمي ال

 نع يهنلا باب-۱۸ «ةراهطلا باتك يف ۲۲٠٢/۱ :هحیحص يف ملسمو

 .ةداتق يبأ نع امهالك .نيميلاب ءاجنتسالا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 «دلاخ نب دیزو «يراصنألا بویآ وبآو «هنباو [1/۲۸] «باطخلا

 «ةبيبح مأو ‹«ةشئاعو «رباجو ‹«ورمع نب هللا دبعو «ةريره وبأو

 صاقو يبآ نب دعس نعو «مهنع هللا يضر ناوفص تنب ةرسبو

 .ناتیاور امهنع هللا يضر سابع نبا نعو «ناتیاور

 دبع فنصمو ١/ ٤١-۳(٤« :كلام ًاطوم يف مهنع ًادنسم يور ام رظنا (۱)

 طسوألاو ٠٠١/١-٠١٠ :ةبيش يبأ نبا فنصمو ء١١١-١/١٠١ :قازرلا

 ١/ ٠١١. :يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٠۹۳/١-٠۹١. :رذنملا نبال



 ۲۹ ةراهطلا باتك

 رباج ثيدح دنع “"لبإلا موحل نم ءوضولا باب يف لاقو
 .ةرمس نبا

 ةرمس نب رباج ثيدح ينيدملا نبا لعأ دقو :ميقلا نبا لاق

 :يلع لاق :ءاربلا نب دمحأ نب دمحم لاق «لبإلا موحل نم ءوضولا يف

 .رباج نع هیوار روٹ يأ نب رفعج ديري ."”لوهجم رفعج
 يبأ نب رفعج :خيراتلا يف يراخبلا لاق ؛فيعض ليلعت اذهو

 نع كامس نع :ةدئازو ايركزو نايفس لاق «ةرمس نب رباج هدج روث

 يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رباج نع روث يبا نب رفعج
 ..وحللا

 ءدلاخ ةرمس نب رباج دلو بسنلا لهأ لاقو :يراخبلا لاق

 .(۷۲) مقر بابلا ۰۱۲۸/۱ دواد يبا ننس (۱)

 . ۱۳۷/۱ دواد يبآ ننس رصتخ يف (۲)

 هحيحص يف ملسم :دواد يبآ ىلإ ةفاضإلاب هجرخأ «ةرمس نب رباج ثيدحو
 الجر نآ» ءلبإلا موحل نم ءوضولا باب-١۲ «ضیحلا باتک يف ۱

 تئش نإ :لاق ؟منغلا موحل نم أضوتأآ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاس

 اضوتف «معن :لاق ؟لبإلا موحل نم ًاضوتآ :لاق ءاضوت الف تئش نإو ءاضوتف

 .ثيدحلا ...«لبإلا موحل نم

 يف يقهيبلا :ءاربلا نب دمحأ نب دمحم ةياور نم ينيدملا نب يلع نع ًادنسم هاور (۳)

 ٠٠٤/١. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف هركذو ٠١۸/١ ىربكلا ننسلا

 .قرفلا ضعب عم ء1۱۸۷ /۲ ریبکلا خیراتلا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰

 نع كامس نع ةبعش لاقو :لاق «روث وبأ وهو «ةملسمو «ةحلطو

 .رباج نع ةرمس نب رباج نب ةمركع نب روث يبأ
 نم حصأ يروثلا نايفس ثيدح :للعلا يف يذمرتلا لاق

 رفعج وه اغنإو «روث يبأ نع :لاقف «هيف أطخأ ةبعشو «ةبعش ثيدح
 "روث يبا نبا

 نم وهو «روهشم لجر روث يبا نب رفعجو :يقهيبلا لاق
 هللا دبع نب نامثعو برح نب كامس هنع ىور «ةرمس نب رباج دلو

 ءالؤهو :ةيزخ نبا لاق «ءاثعشلا يبأ نب ثعشأو بهوم نبا

 ."فيدحلا ةاور ةلجأ نم ةثالثلا

 نوکي نأ نع جرح «ءالؤه لثم هنع ىور نمو :يقيهبلا لاق
 .“حيحصلا هباتك ملسم هعدوأ اذهو الوهجم

 انثدح ظفاحلا يلع نب دمحأ ركب وبأ انربخأو :يقهيبلا لاق

 نب قاحسإ نب دمحم لاق :لاق “يناهبصألا هللا دبع نب ميهاربإ

 .قرفلا ضعب عم ۱۸۸/۲ ريبکلا خيراتلا (۲)

 . ٠٥٤/١-٠١١ ریبکلا يذمرتلا للع ()

 ١/ ٠٠٠. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف هوحنو ٠١۹/١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()

 ١/ ٠٠٠١. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف هوحنو ء۹١١٠ ١/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (6)

 ةمجرت رداصم نمو «يقهيبلا ننس نم بيوصتلاو "يناهفصألا" :لصألا يف )٩(

 .هللا دبع نب ميهاربإ



 ۲۷۹ ةراهطلا باتك

 نم حيحص ربخلا اذه نأ «ثیدحلا ءاملع نیب ًافالخ رن رل :ةيزخ

 " هيلقان ةلادعل «لقنلا ةهج

 سابع نباو بلاط يبا نب يلع نع انيورو :ٰيقهيبلا لاق
 الاق امنإو "لخد ام سيلو «جرخ ام ءوضولا" :مهنع هللا يضر

 هنأ :دوعسم نبا نع ركذ مث «رانلا تسم ام ءوضولا كرت يف كلذ

 ءاضوتي ملو لكأف ءروزجلا محل نم مانسلاو دبكلا نم ةعصقب ىتأ

 ناک :لاق ةديبع يبآ نع يورو «فوقومو عطقنم اذهو :لاق

 .""هنم أاضوتي الو ؛ماعطلا ناولأ نم لكأي دوعسم نب هللا دبع

 هللا لوسر نع تبث ام كرتي ال ؛اذه لشو :يقهيبلا لاق

 [ب /۲۸] .“ملسو هيلع هللا یلص

 هرایتخا يف حیرص یرت امک وهو «ریبکلا ننسلا يف همالک اذه

 .ةيزخ نبا هراتخاو «ضقنلا ثيداحأب لوقلا

 ناك») :رباج ثيدحب «ثيداحألا هذه ةضراعم بجعلا نمو

 ام ءوضولا كرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ

 .۲۱/۱ هحیحص يف ةيزخ نبا لوق رظنا (۱)
 ٠١۹/۱. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)
 ٠١۹/۱. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)
 ٠١۹/۱. يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()

 .۲۱/۱-۲۲ ةيزخ نبا حيحص :رظنا (۵)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ¥۲

 .'« رانلا تسم

 لدي امنإ ءاذه رباج ثيدح نإف ءالصأ امهنيب ضراعت الو

 ءوضولا ضقن تاهج نم ةهج سيل «رانلاب ًاسوسم هنوك نأ ىلع
 !؟اذه يف مکعزان نمو

 ام «ءءوضولا بجوي نم ىلع هب اوجتحي نأ حلصي اذه معن
 .هتلالد ريرقت ةبوعص ىلع «رانلا تسم

 ءوضولل بجوملا وه ءلبإ محل محللا نوك لعجي نم امأو
 «هخوبطمو «هئين نم ءوضولا بجويف «هسمت مل مأ «رانلا هتسم ءاوس

 !؟ثیدحلا اذهب هيلع جتحي فيکف «هدیدقو

 نوكت هتلالد اف هدارفأ نم ًادرف لبإلا محل ناک ول یتحو
 ۸ مومعلا نأ عم اذه !؟صاخلا ىلع مدقي فيكف «مومعلا قيرطب

 .يوارلا لوق نم وه امنإو «عرشلا بحاص مالك نم دفتسي

 الو ًاصاخ ال ءًاظفل كح ¿ل هنآ «هلك اذه نم نيبأف :ًاضيأو

 لعف وهو «مدقتم :امهدحأ «نالعف امه نيرمأ ىكح امنإو ماع

 كرت يف باب-٣۷ «ةراهطلا باتك يف ۱۳۳/١ هننس يف دواد وبآ :هجرخآ (۱)

 .رانلا تسم امن ءوضولا

 كرت باب-۲۳٠ «ةراهطلا باتك يف ١٠١/١-١١۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .رانلا تربغ امن ءوضولا

 .۱۷۷ :مقرب دواد يبأ حیحص يف ينابلالاو .۲۸/۱ هحیحص يف ةيزخ نبا هححصو



 .رانلا سوسمن نم هكرت وهو «رخأتم رخآلاو «ءوضولا
 نم ىرخألا يف كرتو ءامهادحإ يف ًاضوت ناتعقاو ناتاهف

 ظفللا هب خسني ًاصاخ الو ًاماع ًاظفل كح مل «رانلا هتسم نيعم ءيش

 .حيحصلا حيرصلا

 :هسفن رباج ةياور نم “ًانيبم ءاج دق ثيدحلا نإف :ًاضيأو

 مث «لكاف ماعط ىلإ يعد ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نا»

 ماقف رصعلا ترضحف لكأ مث «ىلصو ًاضوتو ماقف ءرهظلا ترضح
 .«اضوتی ملو ؛یلصف

 كرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نیرمألا رخآ ناکف

 رصتقا ةاورلا ضعبف ءةصق هل ثيدحلاف ءرانلا تسم امن ءوضولا
 ىور رباجو ءاهركذ مهضعبو ءةصقلا فذحف «ةجحلا عضوم ىلع
 .ملعأ هللاو «هتصقب ثيدحلا

 .ًاطخ وهو ءاتبثم :عوبطملا يف (۱)
 كرت يف باب-٣۷ «ةراهطلا باتک ين ۱۳۳/١ هننس يف دواد وبا :هجرخا (۲)

 .رانلا تسم امم ءوضولا

 كرت ىف ءاج ام-۹ ءةراهطلا باوبأ يف ۱۱١/١-۱۱۷ هعماج يف يذمرتلاو
 ۰ .رانلا تريغ اع ءوضولا

 . ۱۷١ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤¥

 نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع يذملا يف باب ءانثآ يف لاقو

 :يزارلا متاح يبأ نع ًايكاح «يلع نع ريبزلا نب ةورع ثيدح يف
 ."لسرم يلع نع ريبزلا نب ةورع"

 هحيحص يف ينيئارفسالا ةناوع وبأ هاور دقو :ميقلا نبا لاق

 نيريس نب دمحم نع ناسح نبا نع “نايح نب ناميلس ثيدح نم
 “هركذو هييثنأ لسغي :هيفو «يلع نع يناملسلا ةديبع نع

 [ /۲۹] .لصتم اذهو

 .(۸۳) مقر بابلا ۱٤۳/۱ دواد يبآ ننس (۱)

 وحن ركذو «دادقملل لاق بلاط يبأ نب يلع نأ ريبزلا نب ةورع ثيدح دنع
 لسغيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «دادقملا هلاسف :لاق ءاذه

 .((هییشنأو هرکذ

 ام باب-١١١ «ةراهطلا باتك يف ٠٠١/١-٠٠٤ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرحخأو

 هريكاذم لسغيو» :هظفلو «يذملا نم ءوضولا ضقني ال امو ءوضولا ضقني

 .۲ :مقرب دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو .«ةالصلل هءوضو ًاضوتيو

 هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ «ريبزلا نب ةورع قيرط ريغ نم هيلع قفتم وهو
 .لاؤسلاب هریغ رماف ایحتسا نم باب-۱٥ «لعلا باتک يف حتفلا عم ۱
 .يذملا باب-٤ «ضيحلا بات يف ۲٤٢ /۱ هحیحص يف ملسمو

 . ۱٤۸/١ دواد يب ننس رصتخ (۲)

 ةجرت رداصمو ةناوع يبأ دنسم نم بيوصتلاو 'ناسح" :لصألا يف (۳)
 .نامیلس

 )٤( ةناوع يبأ دنسم ۲۲۹/۱.



 Vo ةراهطلا باتك

 نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع "يذم ا باب رخآ يف لاقو
 ."يوقلاب سیلو" :دواد يبأ نع ًايكاح

 مارح ثيدح يف انرظن :مزح نب دمحم وب لاق :ميقلا نبا لاق

 نب هللا دبع ثیدح ينعی- «حصي ال هاندجوف ۰" "همع نع میکح نب

 نيشنألا لسغ ىور يذلا وهو «فيعض ميكح “[نب مارح]-دعس
 .همالک مت «يذملا نم

 نع ىسوم نب میهاربإ نع دواد وب هاور دف ثیدحلا اذهو

 نب ةيواعم نع -امهثيدح ىلع قفتملا نم امهو- بهو نب هللا دبع

 هل یور- ثراحلا نب ءالعلا نع -ملسم هل یور نمم وهو- حلاص

 .-ًاضيأ ملسم

 .يذملا يف باب :هيف بابلا ةجرتو .(۸۳) مقر بابلا ١ /  دواد يبآ ننس (۱)

 .ًابیرق هجیرختو هنتم رکذ يتایسو «لبج نب اعم ثیدح دنع
 ۱٤۹/۱١. دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 امع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تلاس :لاق يراصنألا دعس نب هللا دبع (۳)

 لخف لكو «يذملا كاذ» :لاقف «ءاملا دعب نوكي ءاملا نعو «لسغلا بجوي

 .(ةالصلل كءوضو ًاضوتو «كيشنأو كجرف كلذ نم لسغتف «يذڏمي

 .يذملا يف باب-۸۳ «ةراهطلا باتك يف ٠٤١ /۱ هننس يف دواد وب هجرخآ

 . ۱۹٩١ مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .لصألا يف تسيل يهو «ةرابعلا حصت اهب ىلحلا نم ةدايز )٤(

 )٥( :يف هلثمو ۱۸۰-۱۸۱ /۲ یلحما ۱۰/ ۷۷.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۷

 هلا دبع :وه همعو ] دحاو ريغ هقثو :میکح نب مارحو

 .يباحص «ثيدحلا بحاص «يراصنألا دعس نبا

 “"يذملا نم نييثنألا لسغ ثيدح ىور يذلا وهو" :هلوقو
 .هريغ هعمجو «ةاورلا ضعب هقرف «دحاو ثيدح ثيدحلاف

 يف ةناوع وبأ :يذملا نم نييثنألا لسغب رمألا ىور دقو

 يلع نع يناملسلا ةديبع نع نيريس نب دمحم ثيدح نم هحيحص
 هييثنأ لسغي » : ملسو هيلع هللا یلص يلا لاقف :هيفو «ثيدحلا

 ."(« اضوتیو هرکذو

 هديلولا نب ةيقبب مزح نبا هلعاف ؛"ذاعم ثيدح امأو

 امك دواد وبأ هفعض دقو «“لوهجم وهو :لاق «شطغألا ديعسبو

 .مدقت

 ينثدح شايع نب ليعامسإ قيرط نم :يناربطلا هاورو

 .تاملك سم ردقب لصألا يف ضايب )١(

 .هج رخت قبس (۲)

 هتأرما نم لجرلل لحجم امع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تلاس :لاق هنآ (۳)

 .«لضفأ كلذ نع ففعتلاو رازإلا قوف ام» :لاقف :لاق ؟ضئاح يهو

 .يوقلاب -ثيدحلا ينعي- وه سيلو :دواد وبأ لاق
 .يذملا يف باب-۸۳ «ةراهطلا باتك يف ۱۹/۱ هننس يف دواد وبا هجرخآ

 ١/ ٠۷۴۳. ةاكشملا يف ينابلألا هفعضو

 )٤( ىلحملا ۲/ ۱۸١.



 ةراهطلا باتك ¥

 ع نب دي بع نع یعازخلا هللا دبع ب نب نمحرلا نع ىدزألا ذئاع دبع دعس
 وا

 .عطقنم وهو

 ريبكلا يناربطلا مجعم (1) ۰ ا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 ظفاحلا لوق دعب "”لسغلا رخؤي بنجلا باب رخآ يف لاقو

 ةياور جيرس نب سابعلا وبأ لمحو" :يقهيبلا نع ًايكاح نيدلا يكز
 ۳" اغلا ءام سمي ۹ ناک هنآ ىلع «قاحسإ یب

۳ 

 يبأ ثيدح يف انرظن :مزح نب دمحم وبأ لاق :ميقلا نہا لاق

 لاق دقو :لاق مث «ةجحلا هب موقت ًاحیحص ًاتباث هاندجوف «قاحسإ

 :هيف لاقف ءربخلا اذه قاحسإ يبأ نع ىور ةيواعم نب ريهز نإ :موق
 ."ةالصلل لجرلا ءوضو ًاضوت ءًابنج مان نإو"

 )٩٩(. مقر بابلا ٠٥٤/۱ دواد يآ ننس (۱)

 :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع نايفس ثيدح دنع

 ««ءام سي نآ ریغ نم بنج وهو مانی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک»

 .مهو ثيدحلا اذه :هلوق نوراه نب ديزي نع دواد وبآ لقن مث

 يف ءاج ام باب-۸۷ «ةراهطلا باوبآ يفن ۱ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 نع دوسألا نع دحاو ريغ ىور دقو :لاق مث «لستغي نأ لبق ماني بنجلا

 حصأ اذهو «ماني نأ لبق أاضوتي ناک هنأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةشئاع

 :ثيدحلا اذه قاحسإ يبأ نع ىور دقو ءدوسألا نع قاحسإ يبأ ثيدح نم

 .قاحسإ يبأ نم طلغ اذه نأ نوريو «دحاو ريغو «يروثلاو ءةبعش
 بنجلا يف باب-۹۸ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۹۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .ءام سي ال هتئیهک ماني

 .۲۱۰ مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ٠٠۲/۱. یربکلا ننسلا يف اذه يقهيبلا مالك رظنا ()

 . ۱٥٤/١ دواد يبأ ننس رصتخ (۳)



 ۲۷۹ ةراهطلا باتك

 ‹هيف مهو وأ «هرصتخا نايفس نأ ىلع كلذ لدف :لاق

 لب .ءىطخملا وه ؛ثيدحلا اذه يف راصتخالاو اطخلا اذه يعدمو

 يروثلا ةياورو «ةحيحص قاحسإ يبأ نع ريهز ةياور نإ :لوقن

 لمحتف ةدحاو ةليل نكت ملو «ةحيحص قاحسإ يبأ نع هعبات نمو
 . اذه ةرمو ءاذه ةرم لعفي ناك لب «داضتلا ىلع مهتياور

 ًاطخلاب «دسافلا اطخلل حيحصت هلك اذهو :"”زوفم نبا لاق

 :نيبلا

 «هريغو يروثلا [ب /۲۹] ةياور نم قاحسإ يبآ ثيدح امأ

 يبا نامز ذنم اطخ هنأ مهنم رخأت نمو نيثدحا نم مدقت نم عمجأف

 .هنع هولمحو «هنم هوقلت كلذ ىلعو «مويلا ىلإ قاحسإ

 «هل زيیمتلا باتک يف ملسم هرکذ ام ناٹ وأ ثیدح لوأ وهو

 نب نمرلا دبع نأ كلذو «"اطخلا ىلع ثيدحلا نم لمح امن

 امهدحأ نم قاحسإ وبأ عقي نيأو - يعخنلا ميهاربإو “دوسألا

 .۴۲۱/۲ و ۸۷ /۱ یلحملا يف اذه وحن رظنا (۱)
 باتک يئ باب لوا يف هتجرت تقبس دقو .اطخ وهو "وعم" :عوبطملا يف (۲)

 ‹يبطاشلا يرفاعملا زوفم نب ةرديح نب دمحم ركب وبأ ظفاحلا وه هنأو «ةراهطلا

 .مزح نبا ىلع ادر هل ناو

 ۱۸١. :ص زییمتلا (۳)

 دوسألا نع ديزي نب نمحرلا دبعل دجأ ملف ءاطخ وهو «"ديزي" :لصألا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰

 دوسألا نع هنيعب ثيدحلا ايور - !؟هتفلاخ ىلع امهعامتجاب فیکف

 ناك اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» ةشئاع نع ديزي نبا

 .'(ةالصلل هءوضو ًاضوت «مانی نآ داراف ءًابنج

 دوسألا نع «نيليلجلا نيهيقفلا نيذه ةياورب ةمئألا مكحف

 الو «ماني ناك هنإ») :ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ ةياور ىلع

 نهرلا دبع نب ةملس يبأو ةورع ةياورب كلذ اودضع مث ««ءام سي

 هللا یلص هللا لوسر یوتفبو «"ةشئاع نع سيق يبآ نب هللا دبعو

 يبأ ةياور اطخ ٠۸١ :ص زييمتلا يف ًاملسم نآ امك «بابلا اذه يف ةياور

 هقاس مث «دوسألا نب نمهحرلا دبعو يعخنلا ميهاربإ هاور امل اهتفلاخمل قاحسإ

 .امهقيرط نم ًادنسم
 .ًابيرق يتايس يذلا يقهيبلا مالك ًاضيا كلذ ديؤيو

 باتک فن ۱ هحيحص يف ملسم :اهجرخ أف < «يعخنلا ميه اربإ ةياور امأ )١(

 ...بنجلا مون زاوج باب-٦ «ضيحل ا
 ١/ ۲٠١« هدنسم يف دمحأ مامإلا :اهجرخاأف «دوسألا نب نمحرلا دبع ةياور امأو

 ۲٠۲/١« ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء١۸ :ص زييمتلا باتك يف ملسمو

 . ۱٥۹/۱ هدنسم يف يمرادلاو

 :اهجرخأف «ةورع ةياور امأ (۲)

 بنجلا باب-۲۷ «لسغلا باتك يف «حتفلا عم ٤0۸/١ هحيحص يف يراخبلا

 .مانپ مث ًاضوتي

 . ...بنجلا مون زاوج باب-٦ «ضیحلا باتک يف ۲٤۸/۱ هحیحص يف ملسمو



 ۲۸۱ ةراهطلا باتك

 ."هاتفتسا نیح كلذب رمع ملسو هيلع

 الو ديناسألا نوربتعي ال نيذلا ءاهقفلا نم نيرحأتملا ضعبو

 ءام سي ال" :نولوقيف «ليواأتلاب امهنيب نوعمجم «قرطلا نورظني

 ام ىلع مهظافحو نيثدحلا ءاهقفو ءاذه حصي الو «"لسغلل

 .كتملعأ

 «قاحسإ يبأ نع ريهز ةياور ىلإ هبسن يذلا ثيدحلا امآو
 اطخلا هيف اوعدا ًاموق نأ یکحو «"اضوت ًابنج مان نإو' :هيف لاقف

 دمع نب دمحأ كلذب ىنع امنإف ءوه هححص مث «راصتخالاو
 هيف يعدأ يذلا وهو «"ظفللا اذهب هاور يذلا وهف (“"يدزألا )

 :اهجرخأف «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ةياور امأو

 . ...بنجلا مون زاوج باب-٦ «ضیحلا باتک يف ۲٤۸/۱ هحیحص يف ملسم

 :اهجرخاف «سيق يبأ نب هللا دبع ةياور امأو
 مون زاوج باب-٦ «ضیحلا باتک يف ۲٤۲۹/۱ هحیحص يف ًاضیا ملسم

 باب-١۲ «لسغلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٤٦۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 .بنجلا مون

 .بنجلا مون زاوج باب-٦ «ضیحلا باتک يف ۲٤۸/۱ هحیحص يف ملسمو
 .يدزألا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ يواحطلا دصقي ()

 ةياور نم ٠۲٤/١ و ًالوطم ریهز ةياور نم ٠٠٠/١ راثآلا يناعم حرش (۳)

 .ةرصتخ نايفس



YAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ةلفغو وهس هاوعدو ءأطحخ هتياورو «راصتحخالا

 يبأ نع هريغو يروثلا ةياورك ؛قاحسإ يبأ نع ريهز ةياورو

 .ةقايس متأ :ريهز ثيدحو «ىنعملا اذه يف قاحسإ

 :هيف لاقو «ةالصلا باتك يف هلامكب ثيدحلا ملسم ىور دقو

 ‹«قاحسإ يبأ مهو هنم طقسأو « ةالصلل ًاضوت ًابنج نكي مل نإو »

 ةلقنلا ضعب هيف ًاطخأف «'"« ءام سمي نأ لبق ماني مث » :هلوق وهو

 .( ةالصلل ًاضوت ًابنج مان نإو »:لاقف

 «هححصف ؛رهز ىلع ثداحلا اطخلا اذه ىلإ مزح نبا دمعف

 ."همالک م ‹نيرفانتم نيطلغ نيب عمجو ‹نیداضتم

 اهومهوتو ‹«ةظفللإ هذه ف اونعط ظافحلاو :يقهيبلا لاق

 اهاورف ؛سلد امر قاحسإ ابأ نأو «دوسألا رغ نع ةذوخأم

 نب نمهحرلا دبعو دوسألا نع ميهاربإ ةياور ليلدب «هتاسيلدت نم
 ]٠/[ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآ ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا

 (« ماني مث ءةالصلل هءوضو ًاضوت ؛بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ ناك »

 ةالص باب-١١ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٠٠١/١ ملسم حيحص )١(

 . ...ملسو هيلع هللا ىلص يلا تاعكر ددعو ليللا

 .زوفم نبا مالک يآ )۲(



 YAY ةراهطلا باتك

 .٩ لسم هاور

 نإف ءةياورلا ةهج نم حيحص "”قاحسإ يبأ ثيدحو :لاق

 هعامس نيب اذإ سلدملاو «دوسألا نم هعامس هيف نيب قاحسإ ابأ

 .همالک مت «هدرل هجو الف ؛ةقث ناکو

 نوراه نب ديزي :لثم «رابكلا ثيدحلا ةمئأ هلاق ام باوصلاو

 هللاو ‹طلغو مهو :ةظفللا هذه نأ نم «مهريغو يذمرتلاو ملسمو

 .ملعا

 .حيحصلا هباتك يف سيلو ء۲١۱۸ :ص زييمتلا باتك يف (۱)

 .۲۰۲/۱ یربکلا يقهیبلا ننس (۲)
 .يعيسلا :يآ (۳)

 )٤( یربکلا يقهيبلا ننس ۲٠۲/۱.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٤

 لوق بقع «'دجسملا لخدي بنجلا باب رخآ يف لاقو
 ."بئاجع ةرسج دنعو :يراخبلا لاق ":نيدلا يكز ظفاحلا

 .حلاص :ةفيلخ نب تلفأ :يطقرادلا لاقو :ميقلا نبا لاق

 باطخلا يبا ثيدح نم هننس يف هجام نبا یور دقو

 ةملس مأ نع ةجاجد تنب ةرسج نع يلهذلا جودحم نع يرجملا
 نإ الا» :هتوص یلعاأب یدان ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ

 ."« ضئاحل الو «بنجل لحي ال دجسملا اذه

 باطخلا وبأو «طقاس جودح مزح نب دمح وب لاق

 )٩۳(. مقر بابلا ۱۵۷-۱٥۹ /۱ داود يبأ ننس (۱)

 :تلاق ةجاجد تنب ةرسج يبتثدح :لاق ةفيلخ نب تلفألا ثيدح دنع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ءاج») :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تعمس

 نع تويبلا هذه اوهَّجو :لاقف دجسملا يف ةعراش هباحصأ تويب هوجوو

 نأ ءاجر ءًاثيش موقلا عنصي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لخد مث دجسم
 ينإف ؛دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو :لاقف مهيلإ جرخف ءةصخر مهيف لزنت

 .«بنج الو ضئاحل دجسملا لحأ ال

 ٤١. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 . ۱٥۸/۱ دواد يأ ننس رصتخ (۲)

 يف ءاج ام باٻ-١۱۲ ءاهننسو ةراهطلا باتک يف ۲۱۲/۱ هجام نبا ننس (۳)

 .دجسملا ضئاحلا بانتجا



 YAo ةراهطلا باتك

 نبا نع فافخلا ءاطع نب باهولا دبع قيرط نم هاور مث «' لوهجم

 ىلص يلا نع ةملس مآ نع ةرسج نع ليعامسإ نع ""ةينغ يبأ
 ءلاجرلا نم بنج لك ىلع مارح دجسملا اذه » ملسو هيلع هللا

 ۳ ةمطافو ًالعو «هجاوزأو ًادمح لإ ءءاسنلا نم ضئاحو

 .“لوهجم :لیعامسإو

 يف “"نيعم نبا لاق دقف ؛دمحم وبأ لاق امك رمألا سيلو

 :ةمشيخ يبأ نباو يمرادلا ةياور يف لاقو ."ةقث هنإ :يرودلا ةياور

 :دمحأ لاقو .هثیدح بتکی :يبالغلا ةياور ف لاقو . . "” رسأب هب سیل

 . ةي دق ةفرعم هفرعي ناكو «هيف يأرلا نسح دعس نب ییجب ناک

 روثل هاور ًایدح فافخلا ىلع اورکنآ :دمح نب حلاص لاقو

 ) )۱یلحملا ۲/۱۸١.

 .ةمجرتلا رداصم نمو ىلحلا نم بيوصتلاو ءاطخ وهو «"ةبتع" :طوطخملا يف (۲)

 ٠٠۲. /۱۸ لامکلا بيذهت .يعازخلا ةينغ يبأ نب ديح نب كلملا دبع وهو

 ) )۳یلحا ۲/ ۱۸١.

 )٤( ىلحملا ۲/۱۸١.

 .ءاطع نب باهولا دبع نع )٥(

 .۳۷۹ /۲ خیراتلا (

 ٠٠١. :ص يمرادلا خيرات (۷)

 ٥۱١/۱۸. لامکلا بیذهت :رظنا (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸٦

 لضف يف «سابع نبا نع بيرك نع لوحکم نع ديزي نبا
 ‹«عوضوم اذه :لوقي ییح ناکف «هریغ هيلع اورکنآ امو «'سابعلا

 .ةقث وهو «هيف سلد هلعلو «روث انثدح هيف لقي مل باهولا دبعو

 ةعيبر نب ءاجر نب ليعامسإ ناك نإف «ليعامسإ امأو

 نع یور هنأ «"ةينغ یب نبا ةمجرت يف ركذ هنإف يفوكلا يديبزلا

 هل یور «ةقث وهف هريغ ليعامسإ هخويش يف رکذي ملو ءاذه ليعامسإ

 ةالغ ضعب ةدايز نم ‹«عوضوم لطاب ءانئتسالا اذهف دعبو

 [ب ]٠١/ .ثيدحلا يف هجام نبا هجرخي مو ءةعيشلا

 :سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثیدح وهو (۱)

 اهب هللا كعفني ةوعدب كل وعدأ ىتح «كدلوو تنأ ىنتئاف نينثإلا ةادغ ناكاذإ»»

 هدلوو سابعلل رفغا مهللا :لاق مث اسك انسبلاو «هعم انودغو ادغف «كدلوو
 .«هدلو يف هظفحا مهللا ءًابنذ رداغت ال ةنطابو ةرهاظ ةرفغم

 دبع نب سابعلا بقانم باب-۲۹ «بقانملا باتک يف ٦۱۱/۰ يذمرتلا عماج

 هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق مث .هنع هللا يضر بلطملا

 .هجولا اذه نم الإ

 ۲۹٦۲. مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .اطخ وهو «"ةبتع" :عوبطملا يف (۲)
 ىور هنأو «ةعيبر نب ليعامسإ ركذ ثيح ۳٠۳/۱۸ لامکلا بیذهت :رظناو

 .ةينغ يبأ نب كلملا دبع هنع



 YAV ةراهطلا باتك

 "؟ لسغلا دنع اهرعش ضقنت [له] ةأرملا باب يف لاقو

 ."اهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 سيل هنأ ىلع لدي اذه ةملس مآ ثيدح :ميقلا نبا لاقو
 لهأ نم قافتا اذهو ءةبانجلا لسغل اهرعش ضقنت نأ ةارملا ىلع

 :هلوق دنع يتايس امو «دواد يبأ ننس نم كاردتسالاو طوطخملا نم ةطقاس )١(

 ىلع لدف "له" تبثاف ."...اهرعش ضقنت له ةأرملا باب رخآ ف لاقو"

 .ًاوهس اهطوقس
 يرذنملا رصتخو )٠٠١(« مقر بابلا ۱۷۳/۱-۱۷٤ داود يآ ننس (۲)

۱ -11. 

 ‹يسأر رفض دشأ ةأرما ينإ هللا لوسر اي :تلاق نيملسملا نم ةآرما نآ وهو (۳)

 يثحت)») :ريهز لاقو «اثالث هيلع ىنفحت نآ كيفكي امنإ» :لاق ؟ةبانجلل هضقنأفأ

 دق تنأ اذإف «كدسج رئاس ىلع يضيف مث «ءام نم تايثح ثالث هيلع

 .(ترهط

 ~۲ ‹ضيحلا باتک يف 4/۱-۲ هحيحص يف ملسم :هجرخأ ثیدحلاو

 ضقنت له باب-۷۷ «ةراهطلا باوبأ يف ۱۷١-۱۷۷ /۱ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ؟لسغلا دنع اهرعش ةأرملا

 كرت ركذ باب-١٠٠ «ةراهطلا باتك يف ١/ ١٠٤١-٠٤٤١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ةبانلا نم اهاستغا دنع اهسأر رفض ضقن ةأرملا

 يف ءاج ام باب-۸٠۱ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۹۸/١ هننس يف ةجام ناو

 .ةبانحلا نم ءاسنلا لسغ



AAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهنأ يعخنلا ميهاربإو ورمع نب هللا دبع نع ىكجي ام الإ «ملعلا
 .قفاوم امه ملعي الو «هضقنت :الاق

 نبال ًابجع اي :تلاقو ءهلوق هللا دبع ىلع ةشئاع تركنأ دقو

 الو «نهسوؤر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي ءاذه ورمع

 ىلص هللا لوسرو انأ لستغأ تنك دقل «نهسوؤر نقلجي نأ نهرمأي
 ثالث يسأر ىلع غرفآ نأ دیزأ ام «دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا

 . لسم هاور .تاغارفإ

 هنأ دحأ نع صوصنملاف «ضيحلا لسغ يف هضقن امأو

 نم اهرعش ضقنت ةأرملا نع دمحأ تلاس : انهم لاق

 هضقنت الو «ضيحلا نم هضقنت فيك :هل تلق «معن :لاق ؟ضيحلا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ءامسأ تثدح :لاقف «ةبانحجلا نم

 ."( هضقنت ») :لاق

 :اذه هصن يف هباحصا فلتخاف

 يعفاشلا :لوق وهو «بابحتسالا ىلع مهنم ةفئاط هتلمحف -

 .ةلستغملا رئافض مكح باب-۲ ‹«ضیحلا باتک يف ۲٣۰ /۱ ملسم حیحص (۱)

 .لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأ رابك نم «يماشلا ىيجب نب انهم وه (۲)

 هيفو يتأيسو- ملسم هجرخأ يذلا ءءامسأ نع ةشئاع ثيدح دصقي )۳(

 .رعشلا ضقن نمضتي يذلا ردسلا لامعتسا



 ۸۹ ةراهطلا باتك

 .ةفينح يبأو كلامو

 .سواطو نسحلا :لوق وهو «"”هرهاظ ىلع ةفئاط هترجأو -

 ءامسأ نأ ةشئاع ثيدح نم دمحأ هب جتحا امل ؛حيحصلا وهو

 ذخأت ») :لاقف ؟ضيحلا لسغ نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا تلاس

 ىلع بصت مث ءروهطلا نسحتف رهطتف ءاهتردسو اهءام نكادحإ
 «ثیدحلا .« اهسأر نوؤش غلبت یتح «ادیدش ًاکلد هکلدتف اهسار
 لسم هاور

 لسخغك ءءاملا ةضافإ درجمب هيف ىفتكي ال هنأ ىلع ليلد اذهو

 ؟ةبانجلا لسغ نع هتلاسو :هسفن ثيدحلا يف نإف اميسالو ءةبانجلا

 بصت مث ءروهطلا غلبت وأ «,روهطلا نسحتف هب رهطتف ءام ذخأت» :لاقف

 .«ءاملا اهيلع ضيفت مث اهسآر نوؤش غلبت یتح هکلدتف اهسأر ىلع

 لعجو «ثيدحلا اذه يف ““ةبانج لاو ضيحلا لسغ نيب قّرفف

 يناودلا هكاوفلا :ةيكلاملا بهذملو ٠٤/١ عئانصلا عئادب :ةيفنلا بهذملل رظنا (1)

 :ةلبانحلا ةياورلو ۲٠٠١/۲-١١١« عومجلا :ةيعفاشلا بهذلو ء١

 ۲۰٥٦/۱-۲٥۷. فاصنإلا

 ۲٣۹/۱-۲٠۷. فاصنإلاو ١/ ۲٠٥ عورفلا :هذه ةلبانحلا ةياورل رظنا (۲)

 لامعتسا بابحتسا باب-۱۳ «ضیحلا باتک يف ۲۱۱/۱ ملسم حیحص (۳)

 .مدلا عضوم يف كسم نم ةصرف ضيحلا نم ةلستغملا

 .ةبانحلا لسغو :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۰

 .هضقنل نمضتملا ردسلاب هيف رمأ اذمهو «دكآ ضيحلا لسغ

 دمحأ باحصأل ناهجو امه «نالوق ردسلا بوجو ينو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح ينو

 .'« يطشتماو كردسو كءام يذخ » :ًاضئاح تناك اذإ :اه لاق

 . يطشتماو «كسأر ىضقنا » :يراخبللو

 نأ ةشئاع نع ةورع نع حيحص دانسإب هجام نبا ىور دقو

 كرعش يضقنا » ًاضئاح تناكو :اه لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .« يلستغاو

 هنأ الإ ءهتحت ام ىلإ ءاملا لوصو نقيتل «رعشلا ضقن لصألاو

 ةديدشلا ةقشملا عوقوو «هرركتل 1/١٠1[ ةبانحلا لسغ يف هنع يفع

 اذمهو ءةرم رهشألا وأ رهشلا يف هنإف «ضيحلا لسغ فالخب «هضقن يف

 ءردسلا ذخأ :ةبانجلا لسغ يف اهب رمأي مل ءايشأ ةثالثب هيف رمأ

 كسملاو ردسلا نوك نم مزلي الو ءرعشلا ضقنو ءةكسمملا ةصرفلاو

 نبا- ينغملا باتك بحاص فنصملا قبس دقو «ثيدحلل ظفللا اذه ىلع فقأ م (1)

 .ملعأ هللاف دحأل هبسني ملو «ظفللا اذهب ثيدحلا اذه ركذف ۲۹۹/١ -ةمادق

 طاشتما باب-١٠ «ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ٤4۷/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .ضيحلا نم اهلسغ دنع ةأرملا

 فيك ضئاحلا باب-۲٠ ١ ءاهننسو ةراهطلا باتک يف ۲۱۰ /۱ هجام نبا ننس (۳)



 ۲۹۱ ةراهطلا باتك

 يابف ءهل ضراعم ال هب رمألا نإف «كلذك ضقنلا نوكي نأ ًابحتسم

 ؟هبوجو عفدي ءيش

 ثیدح نم هحیحص يف ملسم هاور اب هبوجو عفدي :لیق نإف
 «يسأر “رفض دشأ ةأرما ينإ هللا لوسر اي تلق :تلاق ةملس مأ

 ىلع يثحت نأ كيفكي امنإ ءال » :لاق ؟ةبانجلاو ةضيحلل هضقنأفأ

 .« نيرهطتف ؛ءاملا كيلع نيضيفت مث «تايثح ثالث كسأر

 هللا لوسرو انآ لستغا تنک :تلاق ةشئاع نع حيحصلا ينو

 ىلع غرفأ نأ ىلع ديزأ امو «دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 .تاغارفإ ثالث يسأر

 تلاسف «ةملس م ىلإ تءاج ةأرما نأ دواد يبآ ثیدح ينو

 يزمغاو » :هيف لاقو ءلسخلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اه

 .« ةدفح لك دنع كنورق

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو ءاطخ وهو ."رفظ" :لصألا يف (۱)
 رئافض مکح باب-۱۲ «ضیحلا باتک يف ۲۰۹/۱-۲٠۰ ملسم حیحص (۲)

 .ةلستخملا

 .هج رخت قبس دقو (۳)

 ضقنت له ةأرملا ي باپ- ۰ ءةراهطلا باتک يف 1/€۱ داود يبآ ننس ¢3

 .؟لسغلا دنع اهرعش

 ¥ مقر دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 ءاسنلا رمأ ورمع نب هللا دبع ىلع اهراكنإو ةشئاع ثيدحو

 .بجاوب سیل هنآ ىلع لیلد «نهسوؤر ضقنب
 :اذه نم َءيش يف ةجح ال :ليق

 ركذ ىلع راصتقالا هيف حيحصلاف «ةملس مآ ثيدح امأ
 اذه نإف ءةظوفحم هيف ةضيحلا ةظفل تسيلو «ضيحلا نود «ةبانجلا

 ورمعو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ثيدحلا

 نع ىسوم نب بويأ نع ةنييع نبأ نع مهلك ءرمع يبأ نباو دقانلا
 اي :تلق ةملس مأ نع عفار نب هللا دبع نع ديعس يبأ نب ديعس

 ؟ةبانحجلا لسغل هضقنافأ يسار "رفض دشأ ةآرما ينإ هللا لوسر

 .ههنع ملسم هرکذ « ال » :لاقف

 يروثلا نع نوراه نب ديزي نع دقانلا ورمع هاورو كلذكو

 ."”یسوم نب بویآ نع

 بويأ نع يروثلا نع قازرلادبع نع ديح نب دبع هارو
 . «ةبانحلاو ةضيحلل هضقنأفأ » :لاقو

 .كلذ لثم ىلع قيلعتلا قبس دقو «"رفظ" :لصألا يف (1)

 رئافض مکح باب-۱۲ ‹«ضیحلا باتک يف ۲۱۹/۱-۲٠۰ ملسم حیحص (۲)

 .ةلستغملا

 .ةلستغملا رئافض مكح باب-۲١ «ضيحلا باتك ين ۲٠۰ /۱ ملسم حیحص (۳)

 .ةلستغملا رئافض مكح باب-١٠ «ضيحلا باتك يف ۲٠۰ /۱ ملسم حیحص )٤(



 ۹۳ ةراهطلا باتك

 يدع نب ايرکز انربخأ يمرادلا دمحأ هينثدحو :ملسم لاق

 بوی انثدح لاق مساقلا نب حور نع -عيرز نبا ينعي” ديزي انربخأ

 ركذي ملو «"« ةبانجلا نم هلسغأو هلحأفأ » :لاقو ءدانسإلا اذهب

 .ةضيحلا

 ارصتقاف بويأ نع مساقلا نب حورو ةنييع نبا قفتا دقف

 .ةبانج لا ىلع
 :يروثلا ىلع هيف فلتخاو

 .حورو ةنييع نبا لاق امک هنع نوراه نب دیزی لاقف

 .(ةبانحلاو ةضيحلل هضقنأفأ)») :هنع قازرلادبع لاقو

 فلتخب ل يروثلا نأ ولف «باوصلاب ىلوأ ةعامجلا ةياورو

 ىور دقو فيكف [ب /۳۱] «حورو ةنييع نبا ةياور تحجرتل «هيلع

 ءهقح رظنلا ىطعأ نمو !؟ةعامجلا ةياور لثم نوراه نب ديزي هنع

 .ثيدحلا يف ةظوفحم تسيل ةظفللا هذه نأ ملع

 ثالث اهسار ىلع غرفت تناك اهنأ ةشئاع ثيدح امأو

 ءاهشيدح قايس هيلع لدي امك ؛ةبانج لا لسغ يف كلذ اغإف «تاغارفإ

 امنإو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلسغ تفصو اهنإف
 نإف «ضيحلا نم ال ءاهيف ناكرتشي يتلا ةبانج لا نم هعم لستغت تناك

 .قباسلا عضوملا يف ملسم حيحص (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٤

 ‹«ضيحلا نم اهعم لستغي نکی م ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .نّب اذهو
 يزمغاو» :هيفو دواد وبأ هرکذ يذلا ةملس مآ ثیدح امأو

 وه امك لاؤسلا عقو هنعو «ةبانحلا لسغ يف وه امنإف ««كنورق

 .ثيدحلا يف هب حرصم

 اهرم هيف سيل «هب متللدتسا يذلا ةشئاع ثيدحف :ليق نإف

 كاذف «لسغلاب رمأ هنأ انملس ولو «طاشتمالاب اهرمأ انإ «لسخلاب
 ةلازإو فظنتلا هنم دوصقملاو «ضيحلا لسغ ال «مارحإلا لسغ

 رمأ هنأ انملس ولو ءاهثدح لاح ضئاحلا هب رمؤت اذمهو «خسولا

 ءنيثيدحلا نيب ًاعمج بابحتسالا ىلع هلح بجو «ضقنلاب ضئاحلا
 .حيجرتلا ىلإ ريصملاو ءامهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ وهو

 :باوجل اف

 يڏحخ ») :لاق هناف «دسافف ؛لسغلاب رمآ هيف سیل مکلوق امأ

 «كسأر يضقنا » :هلوقو «لسغلا يف حيرص اذهو « كردسو كءام

 ضقنلا درجمب رمأ ال ءاهسأر ضقنب ءاهلسغ يف اه رمأ « يطشتماو

 .طاشتمالاو

 ايب دقو «حيحصف ؛مارحإلا لسغ يف ناك هنإ :مكلوق امأو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيف رمأو «لاسغألا دكآ ضيحلا لسغ نأ

 هضقنب اهرمأف هيف ةغلابملاو ءرهطتلا ةدايز نم هاوس يف هب رمأي م ام



 °۲40 ةراهطلا باتك

 ناك اذإ «هضقن بوجو ىلع هیبنت «ضیحلا ثدحل عفار ريغ وهو
 .ىلوألا قيرطب هثدحل ًاعفار

 «نيثيدحلا نيب ًاعج بابحتسالا ىلع لمجم هنإ :مکلوق امأو

 ‹ضيحلل ضقنلا يفنت يتلا ةدايزلا كلت توبث دنع نوكي اغنإ اذهف

 .ةظوفم تسيل اهنأو ءةتباث ريغ اهنأ نيبت دقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹٦

 ‹("لسغلا دنع اهرعش ضقنت له ةأرملا باب رخآ ين لاقو

 نب ليعامسإ نب دمحم هدانسإ يف :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ."لاقم امهیفو «هیبأو شایع
 ثيدح نم دواد وبأ هاور ثيدحلا اذهو :ميقلا نبا لاق

 ةعرز نب مضمض نع هيبأ نع شايع نب ليعامسإ ""[نب دمح]
 .نابوٹ نع ريفن نب ريبج نع ديبع نب حيرش نع

 ثيدح :لوقي ثيدحلا ةمئأ رثكأو «يماش دانسإ اذهو

 نب دمحأ هيلع صنو «حيحص ؛نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ
 .[/۳۲] “هنع هللا يضر لبنح

 )٠۰۰(. مقر بابلا ۱۷۰-۰۱۷٩ /۱ دواد يب ننس (۱)

 ةبانجلا نم لسغلا نع ريفن نب ريبج يناتفأ :لاق ديبع نب حيرش ثيدح دنع
 :لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اوتفتسا مهنأ مهثدح نابوث نأ

 الف ةأرملا امأو ءرعشلا لوصأ غلبي ىتح هلسغيلف هسأر رشنيلف لجرلا امأ»

 .(«اهيفكب تافرغ ثالث اهسأر ىلع فرغتل ء«هضقنت الأ اهيلع

 .۲۳۰ مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

 .۱۹۹/۱ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .طوطخملا نم ةطقاس (۳)

 )٤( تارینلا بکاوکلا :رظنا ص:٠۹.



 ۹۷ ةراهطلا باتك

 .عامجلا نود -ضئاحلا يآ- اهنم بيصي باب يف لاقو

 .ةنوميم نع «ةنوميم ةالوم ةبدن نع ةورع ىلوم بيبح نع يرهزلا

 دواد يبأ ننس رصتخو «(۱۰۷) مقر بابلا ۱۸۳/۱-۱۸٤ داود يب ننس )۱(

1/۱. 

 رشابي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةنوميم نع ةبدن ثيدح دنع

 وأ نيذخفلا فاصنأ ىلإ رازإ اهيلع ناك اذإ «ضئاح يهو هئاسن نم ةأرملا

 .هب زجتحت نيتبكرلا
 باب-١۱۸ «ةراهطلا باتك يف ١١١/١-٠١۷ ىبتجما يف يئاسنلا :هجرخأو

 .ضئاحلا ةرشابم

 .۲۳۹ :مقرب دواد يب ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ‹ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸۳/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ دق امك

 .هوحن «ةنوميم نع دادش نب هللا دبع نع «ضئاحلا ةرشابم باب-٥
 قوف ضئاحلا ةرشابم باب-١ «ضيحلا باتك يف ۲٤۲/۱ هحیحص يف ملسمو

 باب-۲ ۰۲٤۳/۱ و وحن «ةنوميم نع دادش نب هللا دبع نع «رازإلا

 نع سابع نبا ىلوم بيرك نع «دحاو فاحل يف ضئاحلا عم عاجطضإلا
 .هوحن «ةنوميم
 ءريخأتلا هقحو «هلحم نع مدقت دق ثيدحلا اذه ميقلا نبا حرش :ةظحالم

 الو «هحرش عم ثیدح هيف رکذیو «يلاتلا بابلا دعب بابلا اذه ركذ رركتيسو
 يف وه امک هتيقٻا دقف كلذ عمو ءاذكه لعفي خسانلا لعج يذلا ام يردأ

 .ملعأ هللاو طوطخملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۸

 دواد وبأ «فرعت ال «ةلوهجم ةبدن :مزح نب دمحم وب لاق

 حتفب ةبدل :""لاق :لاقف ثيللا قتيرط نم ثيدحلا اذه يوري

 ناكسإو نونلا مضب ةبذل :لوقي هيوري رمعمو ءلادلاو نونلا
 ءابلاو ةحوتغملا لادلاو ةمومضملا ءاتلاب ةبد :لوقي سنويو «لادلا
 هةنوميم ربح طقسف «كلذك يرهزلا نع هيوري مهلك «ةددشملا
 ."همالک مت

 ريکب نب ةمرخ نع بهو نبا هاور رخآ قیرط ثیدحلا اذهو
 نينمؤملا مأ ةنوميم تعمس :لاق سابع نبا ىلوم بيرك نع هيبأ نع
 اأو يعم عجطضي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک » :تلاق

 .( بوث هنیبو ينبو «ضئاح
 يليألا نوراهو حرسلا نبا نع حيحصلا يف ملسم هاور

 . "هب بهو نبا نع مهتثالث یسیع نب دمحو
 :نيتلعب ًاضيأ اذه مزح نب دمحم وبأ لعأو
 .هيبأ نم عمسي مل ةمرخم نأ :امهدحآ

 سيل «فيعض ةمرخ :هيف لاق نيعم نب ىيحي نأ :ةيئاثلاو

 . ....ةبدك :لاق ثيللا نأ دارملا ذإ ءاطخ اهفذحو .عوبطملا نم تفذح (1)

 .امهدر مث ةنوميمل نيثيدح ركذ هنأل ءةينشتلاب "اربح" :ىلحلا يف (۲)

 .۱۷۹/۲ یلحلا (۳)

 .هجمرخت قبس )٤6(



 14۹ ةراهطلا باتك

 .'ءیشب هثیلح

 نع تور ةيندم اهنإف ءةلوهجم اهنوكب ةبدن ثيدح هليلعت امأف

 ءاهحرج دحأ ملعي ملو «بيبح اهنع یورو «ةنوميم اهتالوم

 هيلع عباتي ال اب هدرفت هنم یشخي امنإ «هلاح هذه تناك اذإ يوارلاو

 ناف «تاعباتمو دهاوش هتیاورل ناکو «سانلا هاور ام یور اذ اماف

 هنوللعي الو «هنودري الو «ءاذه لثم ثيدح نولبقي ثيدحلا ةمئأ

 ؛رهشأو هنم تبثأ وه اب «هاور ام ةضراعم ىلإ اوراص اذإف ءةلاهجلاب

 .درفتلابو ةلاهحجلا هذه لثمب هوللع

 ضقانت كلذ نأ نظيف «كلذ هيف ىأر ةمئألا مالك لمأت نمو

 هيبنتلا بجيف «ميقتسملا نزولاو قوذلاو ملعلا ضحمب وهو «مهنم

 .اهببسب طلغلا عقيو ثيداحألا يف كب رمت ام ًاريثكف ءةتكنلا هذه

 عمسي م هنإ :نيعم نباو دمحأ لاق دقف ريكب نب ةمرخ امأو

 .ةقث وه :دمحأ لاق نكلو «هيبأ باتك نع يوري اغ ًائيش هيبأ نم
 اذه سيو يبأ نب ليعامسإ تلأس :يزارلا متاح وبآ لاقو

 نب ريكب نب ةمرخ :لاق ؟وه نم ءةقثلا ىنثدح :كلام لوقي يذلا
 تلاس :كلام باتك رهظ يف سيوا يبأ نب ليعامسإ لاقو .جشألا

 ‹يل فلحف ؟هيبأ نم هعمس هيبآ نع هب ثدحي ام ريکب نب ةمرخ

 .۱۷۹/۲ یلحا (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٠۰

 نم تعمس - دجسملا ینعي - تيبلا اذه برو ]ب /۳۲] :لاقو

)0( 

 .سأب هب سيل :يئاسنلا لاقو .ًالاص الجر ناك :كلام لاقو

 .نيملسملا تاقث نم ناك :حلاص نب دمحأ لاقو

 یہآ
. 

 ۳۹۳-۳۹٤. /۸ لیدعتلاو حرجلا (۱)
 يراخبلل ريبكلا خيراتلاو )¥14۰4( مقرب لاجرلا ةفرعمو للعلا :رظنا )۲(

 A1/1. لادتعالا نازیمو »01۰/۷ نابح نہال تاقثلاو 41/۸



 ۳۰۹ ةراهطلا باتك

 يكز ظفاحلا لوق بقع «"ضئاحلا نايتإ باب ين لاقو

 .""ةحيحصلا ةياورلا اذكه :دواد وبأ لاق" :نيدلا

 ."ةحيحصلا ةياورلا اذکھ" :دواد یبہ لوق :ميقلا نبا لاق

 .ثیدحلل هحیحصت ىلع لدی

 )۱۰١(. مقر بابلا ۱۸۱/۱-۱۸۲ دواد يبأ ننس (۱)

 يذلا ين ملسو هيلع هللا یلص يلا نع سابع نبا نع مسقم ثيدح دنع
 .«رانید فصن وأ رانیدب قدصتی)») :لاق «ضئاح يهو هتآرما يت

 امرو ««رانيد فصن وأ «رانيد» :لاق «ةحيحصلا ةياورلا اذكه :دواد وبأ لاق

 .ةبعش هعفري م

 بجي ام باب-۱۸۲ «ةراهطلا باتك يف ۱٦۸/١ ىبتجمنا يف يئاسنلا :هجرخأو

 نع لجو زع هللا يهنب هملع دعب اهتضيح لاح يف هتليلح یتا نم ىلع
 .اهئطو

 نم ةرافك باب-٤۲٠ ءاهننسو ةراهطلا بات يف ۲۱۰/۱ هننس يف هجام نباو

 .ًاضئاح یت

 ام باب-١٠٠ «ةراهطلا باوبأ يف ۲٤٤/۱-۲٤٥ هعماج يف يذمرتلا جرخأو

 نود اذكه ««رانيد فصنب قدصتي» :لوألا :نيظفلب كلذ يف ةرافكلا يف ءاج

 ««رانيد فصنف رفصأ ًامد ناك اذإو ؛رانيدف رمح أ ًامد ناك اذإ» :يناثلاو «كش

 افوقوم سابع نبا نع يور دق ضئاحلا نايتإ يف ةرافكلا ثيدح :لاق مث

 .ًاعوفرمو

 .۲۳۷ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .۱۷۳/۱ دواد يبآ ننس رصتخ (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0

 يف هجرخأو «هتحصب مكاحلا هللا دبع وبأ مکح دقو
 . هکر دتسم

 ."افيأ ناطقلا نہا هححصو

 «باطخلا نب ديز نب "1 نمحرلا دبع نب 1 ديمحلا دبع نإف

 “.يئاسنلا هقثوو نيحيحصلا يف هل جرخأ

 هحیحص يف يراخبلا هب جتحاف مسقم امأو
 “هب ساب ال ثیدحلا حلاص :متاح وبآ هيف لاقو

 "'هفعضو مسقي ثيدحلا لعأ هنإف :مزح نب دمحم وبأ امأو
 .هفقو ةرثؤملا هتلع امنإو «دساف ليلعت وهو

 ميركلا دبع نع يروثلا نايفس قيرط نم يناربطلا هاور دقو

 ) )1كردتسملا ١۷١۱/۱-١۷۲.

 .۲۷۷ ٥/ ماهیإلاو مهولا نایب :رظنا (۲)

 .لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام ()

 )٤( :ص بیذهتلا بیرقت :رظنا  ۰٠٥1٦بیذهتلا بیذهتو ٦/ ٠١۹ .

 )٥( :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .طقف دحاو ثيدح يف ٠٦۹.

 هحيحص يف يراخبلا هجرخآ ام وه اذه هثيدحو ١/ ۳۳۸باتك يف «حتفلا عم

 «يزاغملا ١- الال » :لوقی هعمس هنا سابع نبا نع مسقم نع هدنسب .باب

 :ءاسنلا](نينمْؤُمْلا نِ نوُدِماَقْلا يوسي  ]4٥.«ردب ىلإ نوجراخلاو ردب نع
 ٤٠٤/۸. لیدعتلاو حرجلا :رظنا (
 .۱۸۸/۲ یلحملا (۷)



 ¥۳ ةراهطلا باتك

 . سابع نبا نع مسقم نع فيصخو ةيذب نب يلعو

 .مسقم نع ةعبرأ ءالؤهف

 كلام نبا وه :يزملا جاجحلا وبأ انخيش لاق :ميركلا دبعو

 ."يرزجلا

 نع سابع نبا نع ةمرکع نع فيصخ نع كيرش هاور دقو
 قدصتي اضئاح هله يتاي يذلا يف » ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ."يئاسنلا هاور « رانيد فصنب

 امهالک :لاق «فیصخو «كيرشب :مزح نب دمحم وب هلعأو

 . “هب جاجتحالا طقسف «فيعض

 ىيجب تعمس :مثيملا نب ديز لاق «يضاقلا وه اذه كيرشو

 :نيعم نب ییحیل :تلق :ًاضيأ لاقو .ةقث كيرش :لوقي نيعم نبا

 دنع كيرش نكي مل :لاق ؟كيرش نع ناطقلا ديعس نب ىيحب ىور

 .قيرطلا هذه نم يناربطلا دنع هيلع فقأ مل )١(

 عقو هلعلف .فنصملا رکذ امک ۰۲۸۷ /۳ هننس يف يطقرادلا دنع هتدجو دقو

 ءنابراقتم امهو ."ينطقرادلا" باوصلاو "يناربطلا" بتكف «خسانلا نم وهس

 .ملعأ هللاو «نآلا ىلإ هنم عبطُب م اميف ريبكلا يف يناربطلا دنع نوكي وأ

 .يرزجلا كلام نب ميركلا دبع :وه ميركلا دبع :يأ (۲)

 ۳٤۹/۰. یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۳)

 )٤( ىلحلا ۱۸۸/۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4

 و هم

 ةقث وهو «ءيشب ىيجج
 عيدحلا نسح ةقث :يلجعلا لاقو

 ىورو «يراخبلا هب دهشتساو «ةعبرألا ننسلا لهأ هب جتحاو
 ."”تاعباتملا يف ملسم هل

 لاقو ةقث :دعس نباو نيعم نبا لاقف «فيصخ امأو
 نبا نع ةياور ينو .ةعبرألا ننسلا لهأ هل ىور حلاص :يئاسنلا

 نعو «ثيدحلا يف يوقلاب سيل :لاق دمحأ نعو .سأب هب سيل :نيعم
 .“افيصخ بنتجن انك :لوقي ىيحب تعمس ينيدملا نب يلع

 نع جرفلا نب غبصأ انربخأ بيبح نب كلملا دبع ىورو
 .ىطو باطخلا نب رمع نآ هیبآ نع دیمحلا دبع نب دیز نع يعيبسلا
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یتأف «ضئاح اهب اذإف ءةيراج
 قدصت » [1/۳۳] ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف «هربخاف

 (( رانید فصنب )0(

 بيبح نب كلملا دبعب ثيدحلا اذه مزح نبا لعأو

 .۳۷۲-۳۷۲ /۳ لادتعالا نازیمو .۲۳۲ /۱ ظافحلا ةركذت :رظنا (۱)

 ٤٥١/١. تاقثلا ةفرعم (۲)

 ٤١١. :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا (۳)

 )٤( لادتعالا نازم :رظنا ۲/ ٤٤٩- ۰٤٤٩۳بیذهتلا بیذهتو ۱٤۳/۳-٠٤٤.

 )( یلحلا يف امک ۲/ ۱۸۸.



 0 ةراهطلا باتك

 .. وه نم يردي ال هن رکذو «يعيبسلابو

 ملو «مالعألا ةمئألا دحأ كلملا دبع نإف «لطاب ليلعت اذهو

 .هيف مزح نبا لوق ىلإ سانلا تفتلي

 نع «هدنسم يف ثيدحلا اذه هیوهار نب قاحسإ یور دقو ‹يعيبسلا

 ."ديمحلا دبع نب دیز نع قاحسإ يبأ نب سنوي 1 نب یسیع ]
 .فعضب ركذي ملو ءةتسلا ةمئألا هب جتحا اذه ىسيعو

 نب ديلولا نع بويأ نب یسوم قیرط نم مزح نبا یورو

 نبا نع ريبج نب ديعس نع ةميذب نب يلع نع رباج نبا نع ملسم
 باصأ الجر رمأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ)) سابع

 وه :لاقو «بويأ نب یىسومب هلعأو 0(ةمسن قتعب ًاضئاح

(0) 

 .۱۸۹ /۲ یلحما (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس )۲(

 قاحسإ نع هاركذ ثيح .۳۸/۲ ةيلاعلا بلاطملاو ۸/۲ ةرهملا فاحتإ :رظنا (۳)

 .ةيوهار نبا

 هجرخأو ۳٤۹/١. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا :ًاضيأ هجرخأو .۱۸۸ /۲ ىلحلا (6)

 نب ديلولا نع حلاص نب ناوفص قيرط نم ٤٤۳/١١ ريبكلا يف يناربطلا
 .هب ملسم

 .نافيعض امه :لاقو «ديزي نب نمحرلا دبعو ىسومب هلعأ ثيح ء,؛, ۲ ىلحا (0)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰٦

 هنع ىور «يکاطنألا ييصنلا "وه ءاذه بوي نب یسومو

 :لاقو «يلجعلا حلاص نب دمحأو «نايزارلا متاح وبأو «ةعرز وبأ

 دواد وبآ هل یور «"قودص :يزارلا متاح وبآ لاقو . "ةة

 .يئاسنلاو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ٠٠۳/۲. تاقثلا ةفرعم (۲)

 ۱۳۲٤/۸-٠١١. لیدعتلاو حرجلا (۳)



 ¥۳۰ ةراهطلا باتك

 ثيدح بقع) «'"عامجلا نود اهنم بیصي باب ي لاقو
 بقع «"(ملسو هيلع هللا ىلص يلا جاوزآ ضعب نع ةمركع
 ىلع "لاغملا نع تلزن تضح اذإ تنك :تلاق اهنآ ةشئاع ثيدح

 هنم ندن ملو «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر برقن ملف «ریصحل ا
 .“"رهطن یتح

 نم هنإف بلا اذه امأ :مزح نب دمحم وبآ لاق :میقلا نبا لاق

 مأ نع روهشملاب سيلو ؛لاحرلا ناميلا نب ريثك ناميلا يبأ قيرط
 .“طقسف «ةلوهجم يهو ؛ةرذ

 يف يراخبلا هركذ اذه ناميلا ابأ نإف «فيعض هركذ امو
 مشاه نب رامع مشاه وبأ هنع یور «ةرذ م عمس :لاقف «هخيرات

 . ۱٠۷ مقر بابلا ۰۱۸٩/۱ دواد يب ننس (۱)

 لبق «بابلا اذه نم ثیدح رکذ قبس دقو .۱۷۷/۱ دواد يب ننس رصتخو

 .هيلع هيبنتلا قبسو .قباسلا بابلا

 دارأ مث اهبتك درجا نأكف «فذحت نأ اهقحو «لصألا يف اذكه ةلمجلا هذه (۲)

 .ملعا هللاو «يسن نکلو ءاهفذح

 .شارفلا وهو (۳)

 .ةتسلا بتكلا باحصأ نيب نم دواد وبآ هب درفت ()

 ٥۳. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 )٥( ىلحملا ۲/ ۱۷۷.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰۸

 :لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو .'”يدرواردلا زيزعلا دبعو

 ."ورمع يٻآ نب دادش "و ةرذ مآ نع يوري

 مآ نعو «ةشئاع اهتالوم نع تور «ةيندم يهف ةرذ مأ اذكو

 يبأ نبا دعس تنب ةشئاعو «ردكنملا نب دمحم :اهنع ىورو «ةملس

 .ناميلا نب ريثك ناميلا وبأو «صاقو
 .طقاس ريغ ثیدحلاف

 .۲۱۲/۷-۲۱۳ ریبکلا خیراتلا (۱)

 .تاقثلا نم بيوصتلاو .[نع] :لصألا يف (۲)

 ٠١/۷. تاقثلا (۳)



 ۳.۹ ةراهطلا باتك

 عدت لاق نمو ضاحتست ةأرملا باب ءانثأ يف لاقو

 يبأ تنب ةمطاف نع ريبزلا نب ةورع ثيدح بقع «""ةالصلا
 ."ٹیدحلا «ضاحتست تناک اهنآ «شیبح

 نبا لاق ءاذه ةمطاف نع ةورع ثيدح :ميقلا نبا لاق

 نع يرهزلا نع ورمع نبا دمحم هب درفنا هنأل ؛عطقنم :ناطقلا

 ۳ .ةورع

 :نيترم يدع يبأ نب دمحم «ورمع نب دمحم نع هاورو

 .اذکه هباتک نم :امهادحإ

 ةضيحلا تلبقأ اذإ :لاق نم باب ٠٠١- مقر بابلاو .۱۹۷ ١/ دواد يبآ ننس (۱)

 .ةالصلا عدت

 .عوبطملا يف ٠٠۸ :مقر بابلا وه نتملا يف هيلع ص يذلا بابلاو
 . ۱۸۱/۱-۱۸۲ دواد يبآ ننس رصتخو

 «ضاحتسُت تناك اهنآ شيبح يبأ تنب ةمطاف نع ريبزلا نب ةورع ثيدح وهو (۲)
 دوس مد هنإف ءةضيحلا مد ناك اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص يلا امه لاقف

 «يلصو يئضوتف رخألا ناك اذإف ءةالصلا نع يكسماف كلذ ناک اذٳف «فرعي

 .(قرع وه اغإف

 نيب قرفلا باب ٦- «ضيحلا باتك يف ۲٠۳/١ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةضاحتسالاو ضيحلا مد

 ۲٢۳. مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 ٤٥۷. /۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹

 .لصتم اذهو «ةمطافو ةورع نيب ةشئاع هيف داز :ةيناثلاو

 هظفح نمو «ًاعطقنم هباتک [ب /۳۳] نم هب ثدح ال نکلو

 يبأ ننس يف ءاج دقو «هيف ًارظن كلذ ثروأ ةشئاع دازف ءًالصتم

 .'ةمطاف نم ال ةشئاع نم هذخأ هنأ «هب ًاحرصم دواد

 بيبح يبأ نب ديزي نع ثيللا ثيدح نم :دواد وبأ یورو

 ةمطاف نأ «ةورع نع ةريغملا نب رذنملا نع هللا دبع نب ريكب نع
 رذنملا] نكل «"ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اهنآ هتثدح

 ريغ دنع ثيدحلاو «“يزارلا متاح وبأ هلاق «لوهجم ةريغملا "[نبا

 .هتثدح ةمطاف نإ هيف لقي ل «نعنعم دواد يبأ

 ٤٥۸/۲. ماهیالاو مهولا نایب :رظنا (۱)

 ةأرملا يف باب-۸٠٠ «ةراهطلا باتك يف ۱۹۱/۱-۱۹۲ دواد يبآ ننس (۲)

 لوسر تلأس اهنآ هتثدح شیبح يبآ تلب ةمطاف نع . ...لاق نمو ضاحتست

 هيلع هللا یلص هللا لوسر اه لاقف «مدلا هیلإ تکشف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 كؤرق رم اذإف ‹يلصت الف كۉرف ىتآ اذإ يرظناف «قرع كلذ امنإ» :ملسو

 .«ءرقلا ىلإ ءرقلا نيب ام يلص مث يرهطتف

 ٠١١/١. یبتجنا يف يئاسنلا هاورو

 ۲٥۰. مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 .طوطخملا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۳)

 )٤( لیدعتلاو حرجلا ۸/ ۲٤١.

 )٩( ماهیالاو مهولا نایب ٤٥۸/۲ .



 ۳۹١ ةراهطلا باتك

 نع يرهزلا نع حلاص يبأ نب ليهس ثيدح كلذكو :لاف

 اهنأ ينتثدح ءامسأ وأ «ءامسأ اهترمأ اهنأ ةمطاف ينتثدح" :ةورع

 وهف "ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاست نأ «ةمطاف ترمأ

 ."ةمطاف نم هعامس يف «هیف كوکشم

 ءاس امن دعو ليهس ىلع ركنأ ام ثيدحلا نتم يفو :لاق

 «مايألا ىلع هيف لاحأ هنأل كلذو ؛هيلع هريغت رثأ رهظو «هيف هظفح

 يف فورعملاو :لاق ««دعقت تناك يتلا مايألا دعقت نأ اهرمأف» :لاق

 .“همالك مت ءرقلا ىلعو «مدلا ىلع ةلاحإلا ةمطاف ةصق

 :ناطقلا نبا نم ةدكانمو تنع هلك اذهو

 يدع يبأ نب دمحم نإف «كلذك سيلف ؛"عطقنم هنإ" :هلوق امأ

 ةرم هب ثدحو «هظفح دقو «( لهجي ال ناقتإلاو ظفحلا نم هناکم

 كردأ دقو «ةمطاف نع ةشئاع نع ةرمو «ةمطاف نع ةورع نع

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .ترمأ :لصألا يف (۱)

 ةأرملا يف باب-۸٠۱ «ةراهطلا باتك يف ۱۹۲/۱ هننس يف دواد وبا هجرخآ (۲)

 . ...ةالصلا عدت :لاق نمو ضاحتست

 .۲۵۱ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 . ٤٥۸/۲-٤٥۹ ماهیإلاو مهولا نایب (۴)

 ٤٥۹/۲. ماهیإلاو مهولا نايب )٤(

 تءاج نیأ نم يردأ الف "فورعم" ةدايزب يآ .لهج ١ فورعم :عوبطملا ف )٥)

 !؟ةدايزلا هذه



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳1۲

 «هتلاخ ةشئاعو همع تنب ةمطافف «بير الب امهنم عمسو ءامهيتلك
 نأب حرص دقو «هرباد عوطقم ثيدحلا هب يمر يذلا عاطقنالاف

 .هپ هتثدح ةمطاف

 هرضي ال "متاح وبأ هلهج ةريغملا "[نب رذنملا] نإ" :هّلوقو

 وهو «نوفورعم تاقث مهو ءالاجر له يزارلا متاح ابأ نإف «كلذ
 .هوفرعو هيلع اونثأو «ةعامج ةريغملا قتثو دقو «لاجرلا يف ددشتم

 ال كلذ نإف "نعنعم دواد يبأ ريغ دنع ثيدحلا" :هلوقو

 نع ليهس حرص دقو «ةقثلا ةدايز يف هلصأ ىلع اميسالو ؛هرضي

 .ةمطاف ينتثدح :لاق ةورع نع يرهزلا

 یوعد هيف هظفح ءاس ام اذه نأو «ليهس ىلع هلْمَحو

 .لیهس ثیدح هریغو ملسم ححص دقو «ةلطاب

 ىلع ةلاحإلا فورعملاو «مايألا ىلع هيف لاحأ هنإ" :هّلوقو

 يف يذلا فورعملا نإف ؛داسفلا ةياغ يف مالك «"مدلاو ءرقلا

 يهو ءاهضيح اهسبتحت تناك يتلا مايألا ىلع اهتلاحإ "٠ حيحصلا

 .طوطخملا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(

 ةأرملا يف باب ۱٠۸- «ةراهطلا باتك يف ۱۹۲/۱ هننس يف دواد يبآ دنع امک (۲)

 .ضيحت تناك يتلا مايألا ةدع يف ةالصلا عدت :لاق نمو ضاحتست

 .ءارقألا ركذ ٤- «ضيحلا باتك يف ۲۰۱/۱ یبتجنا يف يئاسنلاو

 باب -۸ «ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٤۸۷ يراخبلا حيحص يف ثيدحلا (۳)



 ۳1۳ ةراهطلا باتك

 .رخالا قدصي امهدحأف ءاهنيعب ءرقلا

 هوري ملو «هيف رظني يذلا وهف ؛مدلا ىلع اهتلاحإ امأو

 هنع لاسو «"يئاسنلاو “'دواد وبأ هاور امنإو «حيحصلا باحصأ

 ."ركنم اذه :لاقو «هفعضف ؛هابأ متاح يبأ نبا

 ]۱/۳٤[ .“ہکاحلا هححصو

 .ةضاحتسالا

 ةضاحتسملا باب ٠١- «ضيحلا باتك يف ۲٦۲/١ هحيحص يف ملسمو

 .اهتالصو اهلسغو

 تلبقأ اذإ لاق نم باب ٠٠١- «ةراهطلا باتك يف ۱۹۷/۱ هننس يف (۱)
 ...ةضيحلا
 .(...فرعي دوسأ مد هنإف ةضيحلا مد ناك اذإ» :هظفلو

 ضيحلا مد نيب قرفلا باب-١ «ضيحلا باتك يف ۲٠۳/٠ ىبتجما يف (۲)

 .دواد يبأ ظفل وحن «ةضاحتسالاو

 ۲٣۳. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٤۹/۱-٠۰. متاح يبآ نبال للعلا (۳)

 )٤( كردتسملا يف ١۷٤/١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳1٤

 عات لاق نمو ضاحتست ةأرملا باب رخآ ين لاقو
 يوك «مادقملا نباب فرعيو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب “ةالصلا

 تنك :تلاق شحج تنب ةلح ثيدح دلع .۱۹۹/۱-۲۰۱ دواد يبأ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتاف ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسأ

 لوسر اي :تلقف «شحج تنب بليز يتخآ تيب يف هتدجوف «هربخأو هيتفتسأ
 ينتعنم دق ؟اهيف ىرت امف «ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسأ ةأرما ينإ هللا

 وه :تلاق «مدلا بهذي هنإف فسركلا كل تعنأ» :لاقف .موصلاو ةالصلا

 .اجث جثأ امنإ كلذ نم رثكأ وه :تلاقف «ًابوث يذختاف» :لاق .كلذ نم رثكأ

 ًأزجأ تلعف امهيأ نيرمأب كرمآس» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نم ةضكر هذه امنإ» :امه لاق «ملعأ تنأف امهيلع تيوق نإو ءرخآلا نم كنع

 ‹«يلستغا مث هللا ملع يف مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس يضيحتف «ناطيشلا تاضكر

 ًاعبرأ وأ ةليل نيرشعو ًاثالث يلصف تاقنتساو ترهط دق كنأ تيأر اذإ ىتح

 لك يف يلعفاف كلذكو «كيزجي كلذ نإف «يموصو اهمايآو ةليل نيرشعو

 تيوق نإو «نهرهطو نهضيح تاقيم «نرهطي امكو ءاسنلا ضيحت امك «رهش

 :نيتالصلا نيب نيعمجتو نيلستختف ءرصعلا يلجعتو رهظلا يرخؤت نأ ىلع

 نيب نيعمجتو نيلستغت مث ءاشعلا نيلجعتو برغم ا نيرخؤتو ءرصعلاو رهظلا
 ىلع تردق نإ يموصو يلعفاف «رجفلا عم نيلستغتو «يلعفاف «نيتالصلا

 .«يلإ نيرمألا بجعأ اذهو» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «كلذ

 باب ۹٥- «ةراهطلا باوبأ يف ۲۲۱/۱-۲۲٠ هعماج يف يذمرتلا :هجرخآو

 اذه :لاقو .دحاو لسغب نيتالصلا نيب عمجت اهنأ ةضاحتسملا يف ءاج ام

 .حیحص نسح ثیدح

 ام باب ۱١١- ءاهننسو ةراهطلا باتک يف ۲۰۳/۱-۲۰٤ هننس يف هجام نباو



 °۳10 ةراهطلا باتك

 .غيدحب جتح ال

 وهو «ليقع نبا ىلع هرادم ثيدحلا اذه :ميقلا نبا لاق

 ًالصأ حرجب هيف ملكتي ل «قودص ةقث :ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 نب قاحسإو «يديمحلا ريبزلا نب هللا دبعو ءدمحأ مامإلا ناكو

 نم یشج امنإو «هل ححصي يذمرتلاو «هثيدج نوجتحي «هيوهار
 ‹تاقثلا فلاخي م اذإ امأ مهفلاخ وأ «تاقثلا نع درفنا اذإ هظفح

 .ةجح وهف ؛هيلع ركني اب درفت الو

 .وسح ثيدح وه :ثيدحلا اذه يف يراخبلا لاقو

 ."حيحص ثيدح وه :دمحأ مامإلا لاقو

 جيرج نبا نأل «حصي ال :لاق ناب هلعأ هنإف «ةيزخ نبا امأو

 نبا لاق :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ركذ مث «ليقع نبا نم هعمسي مل
 نبا هاور دقو :دمحأ لاق «هعمسي ملو «ليقع نبا نع تثدح جیرج
 هيف فرعي نامعنلاو :دمحأ لاق .دشار نب نامعنلا نع جيرج

 .فعضلا

 .مدلا اهب رمتسي نآ لبق اهئارقأ مايأ تدع دق يتلا ةضاحتسملا يف ءاج

 .۲۱۷ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .۱۸۷ ۱١/ دواد يبأ ننس رصتخم (۱)

 ۲۲٠/١. يذمرتلا ننسو ۱۸۷/١ ريبكلا يذمرتلا للع :رظنا ()

 .نيقباسلا نيردصملا :رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹٦

 نم هجو نم مهدنع ثيدحلا اذه حصي ال :هدنم نبا لاقو

 ىلع اوعجأ دقو «ليقع نب دمحم نب هللا دبع ةياور نم هنأل ؛هوجولا

 .هثیدح كرت

 :للعلا هذه نع باوجلاو

 امهنیب نآو «لیقع نبا نم هعمسي م جیرج نبا نإ" :هّلوق ام
 .'دشار نب نامعنلا

 يف ملسم هل جرخأ «ةقث دشار نب نامعنلا نأ :هباوجف

 دهشتساو «هجام نباو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبأو «هحيحص

 ."قودص وهو «رثک مهو هثيدح يف :لاقو «يراخبلا هب

 تعمسف «ءافعضلا يف يراخبلا هلخدأ :متاح يبأ نبا لاقو
 ."هنم همسا لوحي :لوقی يب

 دمو «دشار نب نامعنلا ىلإ ثيدحلا اذه ةلع تداع دقف

 يديمحلا نأ يذمرتلا نع مدقت دق ليقع نباو «ليقع نبا نب
 .هثيدحجج نوجتجي اوناك :دمحأ مامإلاو قاحسإو

 .هنم رهاظ طلغ ؛هثيدح كرت ىلع عامجإلا هدنم نبا ىوعدو
 :لوقنف «هللا نوعب «ثيدحلا اذه ىلع مالكلا يفوتسن نحنو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ٤٤۹/۸. لیدعتلاو حرجا (۳)



 ¥1۷ ةراهطلا باتك

 نب دمحم نب هللا دبع نع فلتخا :للعلا يف ىنطقرادلا لاق

 نب هللا دبع نع :ىقيرفألا بوپآ وب هاورف ؛ثیدحلا اذه يف ليقع

 نب ریهزو تباث نب ورمعو جیرج نباو رمع نب هللا دیبع هفلاخو

 نب ميهاربإ نع ليقع نبا نع هوورف «ییجي يب نبا ميهاربإو دمحم
 .شحج تنب ةنمهح همآ نع ةحلط نب نارمع نع ةحلط نب دمحم

 قازرلا دبع نع ییجم نب دمحم نع :هننس يف هجام نبا هاورو

 نع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع ليقع نبا نع جيرج نبا نع
 .'شحج تنب ةنح همأ نع ةحلط [ب ]۳١/ نب رمع همع

 قازرلادبع نع ییجم نب دمحم نع :هننس يف هجام نبا هاورو

 نع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع ليقع نبا نع جيرج نبا نع
 . ةبيبح مآ نع ةحلط نب رمع

 يف ءاج ام باب-۷ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ١ هجام نبا ننس (۱)

 نب هللا دبع نع كيرش نع نوراه نب ديزي نع ةبيش يبأ نبا نع . ...ركبلا
 ةحلط نب نارمع همع نع «ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع «ليقع نب دمحم

 .شحج ج تنب ةنح همآ نع

 لقنف «خسنلا يف اطخ لصح وأ ءاهس خسانلا لعلو «هجام نبا ننس يف اذكه

 ءاج ام باب-١۱۱ ءاهننسو ةراهطلا باتک يف ۲۰۳/۱-۲۰٤ هجام نبا ننس (۲)
 . ...دق يتلا ةضاحتسملا يف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 لاق جيرج نبا نإ :لاقو «هعماج يف يذمرتلا هاور كلذكو

 ‹كيرشو يقرلا رمع نب هللا ديبع هاورو :لاق .”ةحلط نب رمع
 ."ةحلط نب نارمع :الاق امهنأ ركذو

 «ليقع نبا نع دمحم نب ريهز قيرط نم :يذمرتلا هاورو

 " ةحلط نب نارمع :لاقف

 نارمع :هيف لاق جرج نبا نآ ینطقرادلا مالک يف مدقت دقو

 ىلإ ٠ ةحلط نب نارمع' نم طلغلا عقوف «باوصلا وهو «ةحلط نبا

 كيرش هتاور :لاق ناب «هدر يف مزح نب دمحم وبأ قلعتو

 وهو ؛تباث نب ورمع نع فيعض امهالکو ٬دمحم نب ريهزو
 نبا ةحلطل فرعي ال «قولخ ريغ ةحلط نب رمعو :لاق «فيعض

 طقسف «هثيدح كرت دق ةماسأ يبآ نپ ثراحلاو :لاق «رمع همسا

 قیثوتو «هركذ مدقت دقف كيرش امأ «لطاب قلعت اذهو

 .هل ةمئألا

 .۲۲۱/۱ يذمرتلا ننس (۱)

 ۲۲٣-۲۲۱. /۱ يذمرتلا ننس (۲)

 .هجیرخت قبس (۳)

 )٤( یلحملا ۲/۱۹٤-٠۹٩ .



 ۳۱۹ ةراهطلا باتك

 نعو «ةتسلا يقابو «ناخيشلا هب جتحاف دمحم نب ريهز امأو
 ميقتسم :ةيناثلاو .ةقث هنآ :اهادحإ :تایاور عبرأ هيف دمحأ مامإلا

 .سأب هب سيل :ةعبارلاو .ثيدحلا براقم :ةثلاثلاو .ثيدحلا

 حلاص :اهادحإ :تاياور ثالث هيف نيعم نب ىیجب نعو
 .فيعض :ةثلاثلاو .ةقث :ةيناثلاو .هب سأبال

 هلح :متاح وبأ لاقو .قودص ةقث :يمرادلا نامثع لاقو

 لاقو .ثيدحلا حلاص «قودص :ةبيش نب بوقعي لاقو .قدصلا

 لهآ هنع هاور امو «'"ریکانم هنف ؛ماشلا لهآ هنع یور ام :يراخبلا

 ."حيحص هنإف ؛ةرصبلا

 ثیدح نم «يلمرتلاو «دواد وبا هاور دق ثيدحلا اذهو

 نوکيف «يرصب وهو «هنع ورمع نب كلم ا دبع يدقعلا رماع ""يبأ

 .ًاحيحص :يراخبلا لوق ىلع

 مدقت دقف «ليقع نبا نع هب درفني ملف تباث نب ورمع امآو
 نب ورمع ةعباتم رضي الف ءةعاج مهنأو «ليقع نبا نع هاور نم
 .مه تباث

 .ريبكلا خيراتلا نم بيوصتلاو .ركانم :لصألا يف ()

 ىور" :هلوق ء١٤ :ص ريغصلا ءافعضلاو ء۷١۲٤ /۳ ريبكلا خيراتلا يف يذلا ()
 .طقف ."ريكانم ثيداحأ ماشلا لهآ هنع

 .يذمرتلا ننس نم بيوصتلاو «نب :لصألا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲۰

 اذه نأ انركذ دقف "قولخم ريغ ةحلط نب رمع" :هلوق امأو

 .ةحلط نب نارمع وه امنإو «رمع هامس نمم مهو
 دمتعا اغإف 'هثيدح كرت دق ةماسأ يبآ نبا ثراحلا" :هلوقو

 دقو .كلذ ىلإ تفتلي ملو ءهيف يدزألا حتفلا يبأ مالك ىلع كلذ يف

 نآ ينطقرادلا ينرمأ :يناقربلا لاقو .ةقث وه :يبرحلا ميهاربإ لاق

 دحأ وهو «مکاحلا هل ححصو ]1/۳[ » ‹حيحصلا ف هلع جرخأ

 .ظافحلا ةمئألا



 ۳۲1 ةراهطلا باتك

 لكل لستغت ةضاحتسملا نأ يور ام باب ءانثأ يف لاقو

 دبع نم مهو اذهو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع «ةالص

 ."همالك رخآ اذه ءديلولا يبأ لوق لوقلاو «دمصلا

 ءاذه ظافحلا نم ةعاج در دقو :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 . نكت م ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةجوز شحج تنب بنيز :اولاقو
 ناتللا امه «ةنحو «ةبيبح مأ اهيتخأ نأ فورعملا امنإو «ةضاحتسم

 .اتضيحتسا

 دمحم هللا دبع وبأ انخيش لاق :"يليهسلا مساقلا وبأ لاقو

 .(۱۱۱) مقر بابلا ۲۰٤/۱ دواد يبأ ننس (۱)
 شحج تنب ةبيبح مأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا جوز ةشئاع ثيدح دنع

 لکل لسغلاب اهرماف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ين تضیحتسا
 .ثيدحلا قاسو «ةالص

 نع ريثک نب ناميلس نع هنم هعمسأ لو «يسلايطلا ديلولا وب هاور :دواد وأ لاق

 اه لاقف «شحج تنب بنيز تضيحتسا :تلاق ءةشئاع نع ةورع نع «يرهزلا

 وبآ لاق .ثيدحلا قاسو ««ةالص لكل يلستغا» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 لاق .(ةالص لكل يئضوتا» :لاق ریثک نب نامیلس نع دمصلا دبع هاورو :دواد

 .ديلولا يبأ لوق هيف لوقلاو «دمصلا دبع نم مهو اذهو :دواد وبأ

 ۲۷٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 .۱۸۸/۱ دواد يب ننس رصتخ (۲)

 ءيقلاحلا يليهسلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع عرابلا ةمالعلا ظفاحلا وه (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 ىلع تبلغ «نابنيز امهف «بنیز اهمسا ناک ةبيبح مأ :حاجن نبا
 .مسالا ىرخألا ىلعو «ةينكلا امهادحإ

 تحت تناك يتلا شحج تنب بنیز" :نأ إطوملا يف عقوو

 تحت نكت مل اهناب كلذ لكشتساو “"فوع نب نمحرلا دبع

 لاق ام یلعو «ةبيبح ما اهتخأ هدنع تناك اغإو «نمحرلا دبع

 .لاكشإلا عفتري :حاجن نبا نع يليهسلا

 اب مالعإلاو «فنألا ضورلا :اهنم «ةريثك تافنصم هل «ديز وبأو مساقلا وب

 .ةئامسُخو نينامثو ىدحإ هنس يفوت ءاهريغو نآرقلا يف مهبأ

 ءالبنلا مالعا ريسو ۱۳٤۸/٤-۱۳٤۹« ظافحلا ةرکذت :يف هتمجرت رظنا

۱ 

 ) )1اطوملا ١/ 1۲.



 Y۳ ةراهطلا باتك

 لكل لستغت ةضاحتسملا نأ يور ام باب رخآ ين لاقو
 :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع «هالعأ روكذملا بابلا وهو «"”ةالص

 . ."لسغلا دعب :رهطلا دعب ديري :ىيجب نب دمحم لاق

 اذه ناطقلا نبا لعأ دقو :هللا هحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 هيلع هللا یلص ينلا ةبيبر بنيز نأل :لاق «لسرم هنأب ؛ثيدحلا

 يهف «ةشبحلا ضرأب تدلو تناك نإو «تايعباتلا يف ةدودعم ملسو

 نمؤت ةآرمال لحجب ال » :ثيدحو «ةملس مأ اهمأو ءةشئاع نع يورت

 نعو اهمأ نع هيورت «"« جوز ىلع الإ دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ «بنيز نعو ةبيبح مأ

 .(۱۱۱) مقر بابلا ۲۰٠ /۱ دواد يب ننس (۱)
 نأ ةملس يبأ تنب بنيز ينتربخأ :لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح دنع

 هللا لوسر نآ فوع نب نمحرلا دبع تحت تناكو «مدلا قره تناك ةأرما

 .يلصتو ةالص لك دنع لستغت نأ اهرمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 .۲۷۷ مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۱۸۹ /۱ دواد يبا ننس رصتخ (۲)

 باب-١۳ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۱۷١ /۳ هحیحص يف يراخبلا :هجرڅآ (۳)

 .شحج تنب بنيز نعو ةبيبح مأ نع ءاهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ
 دوجو باب-۹ «قالطلا باتک يف ۱۱۲۳/۲-۱۱۲٤ هحیحص يف ملسمو

 يفو .شحج تنب بنيز نعو ةبيبح مأ نع « ...ةافولا ةدع يف دادحإلا

 .ةملس مأ اهمآ نع ۲



Yةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 رکذت مل ام ملسو هيلع هللا یلص يلا نع اهنع ءاج ام لکو
 اهثیدح وأ ءاذه اهشیدح لثم «هنم ًاعامس رکذت م ءًادحأ هنیبو اهنیب

 "«يتنحلاو ءابدلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ»
 ٩ هما رییغت يف اهثیدحو

 هللا ىلص ينلا نع ةياورلا ةفورعم اهنإف «دساف ليلعت اذهو
 اذه يئاسنلا جرخأ دقو «بنيزو ءةبيبح مأو اهمأ نعو ملسو هيلع
 .ملعأ هللاو «“ةملس مآ نع اهتياور نم «ةجام نباو «ثيدحلا

 هيلع تلخدو «ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع تظفح دقو

 اههجو يف بابشلا ءام لزي ملف ءاههجو يف حضنف «لستغي وهو
 .[ب /۳۵] . ترک یتح

 باب ١- «بقانملا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠۷ هحيحص يف يراخبلا :هجرخآ (۱)

 :تارجحلا] (... یاو ركذ نم مكانقلح الإ سائلا اهي اي » :یلاعت هللا لوق
 .ةيآالا [٣٠ةيآلا نم

 بابحتسا باب -۳ «بادآلا باتک يف ء۱۱۸۷ /۳ هحیحص يف ملسم :هجرخآ (۲)

 . ... نسح ىلإ حيبقلا مسالا رييغت

 ,04/۲-00 ماهيإلاو مهولا نایب ()

 هللاو «هجام نبا دنع الو «یربکلا يف الو يتجنا يف يئاسنلا دنع هيلع فقأ ملو )٤(

 .ملعأ
 بختنملا يف امك- ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ باتك يف ةلابز نبا هاور )١(

 هللا یلص ينلا ىلع بليز تلخدو» :هيفو -(۳٤-٤٤ص) راکب نب ریبزلل



 Yo ةراهطلا باتك

 ۾ هنآ اهدلو ضعب ينثدحف :لاق .اههجو يف حضنف «لستغي وهو ملسو هيلع

 .«تزجعو تربک یتح بابشلا ءام اهھجو ين یری لزی
 يڼلا ىلع تلخد اهنأ یوریو ۱۸٥١/٤: باعیتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 ءام لزي ملف :لاق ءاههجو يف حضنف «لستغي وهو ملسو هيلع هللا یلص
 .تزجعو تربك ىتح اهھجو يف بابشلا
 فاطع قيرط نم تايعيطقلا يف انيورو 1۷٠: /۷ ةباصإلا يف رجح نبا لاقو

 هللا یلص هللا لوسر ناک :تلاق ةملس يبأ تنب بنیز نع همآ نع دلاخ نبا

 يف حضن تلخد اذإف .هيلع يلخدا :يمآ لوقت «لستغي لخد اذإ ملسو هيلع

 ام «ةريبک زوجع يهو بنيز تيأرف :تلاق .يعجرا :لوقيو «ءاملا نم يهجو

 .ءيش اههجو نم صقن



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲٦

 ظفاحلا لوق دعب «'ءاسفنلا تقو يف ءاج ام باب يف لاقو

 هُم :لاق ليعامسإ نب دمحم نع يباطخلا نع ًايكاح «نيدلا يكز
 ."ةيدزأ هله

 لهس وبأ اهنع ىور دقو :هللا هحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق
 نب ديزو يمزرعلا هللا دبع نب دمحمو ةبيتع نب مكحلاو دايز نب ريثك

 مآ نع ةسم ثيدح دنع .۲۱۷ :مقر بابلا ۲۱۷/۱-۲۱۸ دواد يبآ ننس (۱)

 دعقت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ءاسفنلا تناك» :تلاق ةملس

 -سرولا انهوجو ىلع يلطن انكو ءةليل نيعبرأ وأ ءًأموي نيعبرأ اهسافن دعب
 .«فلكلا نم ينعت

 ام باب ٠٠٠١- «ةراهطلا باوبآ يف ۲٥٦/١ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :لاقو .ءاسفنلا ثكمت مك يف ءاج

 .ةملس مأ نع ةيدزألا ةسم نع لهس يبأ

 ءاسفنلا باب ٠۲۸- ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۲۱۳/۱ هننس يف هجام نباو

 .سلجت مک
 .حيحص نسح ۳٠٤: مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 . ۱۹١/۱ دواد يبآ ننس رصتخ (۲)



 YY ةراهطلا باتك

 ‹نيدلا يکز ظفاحلا لوق دعب «"همیتي بنحجلا باب ف لاقو

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «نادجب نب ورمع ثيدح بقع
49( 

 ."ىنطقرادلا هححصو :هللا هر ميقلا نبا لاق

 یلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يب نع رازبلا دنسم يو

 . ٠۲١ :مقر بابلا ۲۳۰-۲۳٦ /۱ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا لوسر دنع ةمينغ تعمتجا :لاق رذ يبأ نع نادجب نب ورمع ثيدح دنع

 تناكف «ةذبرلا ىلإ تودبف ««اهيف دبا رذ ابأ اي» :لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا تيتاف «تسلاو سمخل ا ثكمأف ةبانجلا ينبيصت

 اعدف ««ليولا كمأل «رذ ابأ كمأ كتلكل» :لاقف «تكسف ««رذ وبأ» :لاقف

 ةلحارلاب ترتتساو بوثب ينترتسف «ءام هيف سعب تءاجف «ءادوس ةيراجج يل

 يلسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» :لاقف ءالبج ينع تيقلأ يناكف «تلستغاو

 .«ريخ كلذ نإف كدلج هسماأف ءاملا تدجو اذإف «نينس رشع ىلإ ولو

 باب -۹۲ «ةراهطلا باوبأ يف ۲۱۱/۱-۲۱۲ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو
 .حیحص نسح ثيدح اذهو :لاقو .ءاملا دجي مل اذإ بنجلل مميتلا يف ءاج ام

 مميتب تاولصلا باب ۲٠۳- «ةراهطلا باتك يف ۱۸۷ ١/ ییبتجنا يف يئاسنلاو

 .دحاأو

 .۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۲۰٠/۱. دواد يب ننس رصتخ (۲)

 قيرطلا حجرو «هقرط ىلع ملکتو ۲٠۲/٦-٠٥١ للعلا يف ثيدحلا ركذ ()

 .ماهبإ اهبف سيل يتلا ةلوصوما



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 ءاملا دجب مل نإو «ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» :ملسو هيلع هللا

 كلذ نإف «هترشب هسمیلو هللا قتیلف ءال دجو اذإف «نيٽس رشع

 .'«ںیخ

 اهديناسأ نأ ركذ ثيداحأ باب يف ناطقلا نبا هركذو
 .حاحص

 ١/ ٠١١. راتسألا فشك رظنا (۱)

 ۲٠٣/۰. ماهیرلاو مهولا نایب ()



 ۳۹ ةراهطلا باتك

 يكز ظفاحلا لوق دعب «"مميتي رودجنا باب يف لاقو

 .يوقب سيل :ينطقرادلا لاق «قيرخ نب ريبزلا هيف :نيدلا

 رخآ ءايو ةلمهم ءار اهدعبو ءةمجعملا ءاخلا مضب- قيرخو

 .-فاقو ةنكاس فورحلا

 دنسي مل :نكسلا نب يلع وبأ لاق :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 :نيثيدح ريغ قيرخ نب ريبزلا

 .اذه :امهدحأ

 .(۱۲۷) مقر بابلا ۲۳۹/۱-۲۲٩ دواد يأ ننس (۱)

 .مميتي حورجلا باب :اذكه بابلا ظفل ءاج نكلو

 يف هجشف رجح انم الجر باصاأف «رفس يف انجرخ :لاق رباج ثیدح دنع

 ؟مميتلا يف ةصخر يل نودجت له :لاقف هباحصأ لاسف «ملتحا مث «هسآر

 انمدق املف «تامف لستغاف .ءاملا ىلع ردقت تنأو ةصخر كل دجن ام :اولاقف

 الا هللا مهلتق هولتق» :لاقف «كلذب ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع

 رصعيو مميتي نأ هيفكي ناك امنإ «لاؤسلا يعلا ءافش امنإف ءاوملعي م ذإ اولأس

 رئاس لسغیو اهیلع حسم مث «ةفرخ هحرج ىلع -یسوم كش- «بصعي وأ-
 .((هدسج

 ناک امن» :هلوق نود ۳۲٣ مقرب دواد يبأ حیحص يف ينابلألا هنسحو

 .(...هیفکی

 .ًاوهس طقس هلعلف ۱



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۳۳٠

 .'يلهابلا ةمامأ يبأ نع :رخآلاو

 ؛قيرخ نب ريبزلا ثيدح :دواد يبأ نب ركب وبأ يل لاقو
 ىلع حسملا يف ىور ام لثمأ اذهو «يعازوألا ثیدح نم حصأ

 .ةريبلا

 ءدواد يبأ نب ركب وبأ هيلإ راشأ يذلا يعازوألا ٹثیدحو

 تعمس :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع «هنع نيرشعلا يبأ نبا ثيدح

 لوسر دهع ىلع «هسأر يف حرج هباصأ الجر نآ رخي سابع نبا
 ؛لاستغالاب رمأف «مالتحالا هباصأ مث ملسو هيلع هللا یلص هللا

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا كلذ غلبف «تامف ٌرکف «لستغاف

 :ءاطع لاق .«لاؤسلا يعلا ءافش نكي ملوأ هللا مهلتق «هولتق»

 «هدسج لسغ ول») :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ انغلبو

 نب ماشه نع هجام نبا هاور ««حرجلا هباصأ ثیح «هسأر كرتو
۲ 

 , نع رامع

 هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع هنع ۲١٠/۸ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور 1)

 اذهب وعدي هتعمس الإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم ًابيرق تنك ام :لاق

 الإ اهحلاصل يدهي ال هنإف «قالخألاو لامعألا حلاصل يندها مهللا» :ءاعدلا

 .«تنأ الإ اهیس فرصي الو «تنأ

 حورجملا يف باب-۹۳ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۸۹/١ هجام نبا ننس )۲(



 ۳۳۱ ةراهطلا باتك

 - حابر يبأ نب ءاطع ثيدح اذه يف ام حصأو :يقهيبلا لاق

 .-اذه يعازوألا ثيدح ينعي

 ىلص ينلا هرمأف «هيدنز ىدحإ ترسكنا يلع ثيدح امأو

 نب ورمع ةياور نم وهف «"رئابج لا ىلع حسمي نأ ملسو هيلع هللا
 :نیعم نب ییجیو لبنح نب دمحآ هامر ء[1/۳۹1 كورتم وهو هدلاخ
 .”بذکلاب

 يف دلاخ نب ورمع ناک :لاق عيکو نع يدع نبا رکذو

 .“طساو ىلإ لوحت هل نطف املف «ثيدحلا عضي انراوج

 نب دیز نع هاورف «هیجو نب یسوم نب رمع هقرس دقو

 .لستغا نإ هسفن ىلع فاخيف ةبانجلا هبيصت
 .ءاطع غالب نود ٤٤٤ مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 نب ءاطع ثيدح هيف يور ام حصأو :لاق ۲۲۸/۱ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۱)

 .يوقلاب سيلو «مدقت دق يذلا حابر يبا
 باب-١١۳٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۲٠٠/۱ هننس يف هجام نبا هجرخآ (۲)

 .رئابجلا ىلع حسملا

 .ًادج فيعض ۱٤١: مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلاو ء١/۲٠ يدع نبال لماكلا :رظنا (۳)

 .۳۱۱/۰-۳۱۲ لادتعالا نازیمو ۲/۲

 ۱۲۳/١. يدع نبال لماکلا ()



TYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."هلغم لع

 ."عضولا ىلإ بوسنم كورتم اذه رمعو
 . تہی ال رخآ دانسإب يورو

 ًافوقوم ةباصعلا ىلع حسملا رمع نبا نع حصو :يقهيبلا لاق

 .نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو «هيلع

 وأ "بنيز" :اهنأك تحبصاف "ديز" :ةملكب "نب" :ةملك تلصو لصألا يف ()

 نمو ىربكلا ننسلا نم بيوصتلاو «خسانلا نم ًاوهس نوكتف كلذك يه
 .يقهيبلل امهالک تایفالخلا

 فاضاأف «ةرابعلا لدعي نأ داراف "يلع بنيز" :ققحلا اهأرق عوبطملا يئو

 بليز نع " عوبطملا يف ةرابعلا تناكف أطخ ىلع اطخ فاضاأف «"تنب" :ةملك

 .!؟" يلع تنب

 ٥۰۱/۲. تایفالخلا يف يقهيبلا هاور (۲)
 ۲٠۷« /۲ يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلاو ٩/١ يدع نبال لماكلا :رظنا ()

 .۲۷۱/۰ لادتعالا نازیمو

 ميهاربإ نع يولبلا دمحم نب هللا دبع قيرط نم ٥۰۲/۲ تایفالخلا يف هاور )٤(

 نيسحلا نب يلع نب ديز نع هيبآ نع ءالعلا نبا -هللا دبع وآ- هللا دیبع نبا
 .هوحنب هنع هللا يضر يلع نع هدج نع هيبآ نع بلاط يب نب يلع نبا

 هثيداحأ يف انيأر «لوهجم يولبلا دمحم نب هللا دبعو" ٠٠١: /۲ يقهيبلا لاق مث

 ."ريكانملا

 نمف نيعباتلا نم ءاهقفلا لوق هيف امنو" :لاق ۲۲۸/١ ىربكلا ننسلا يف ()



 ۳۳ ةراهطلا باتك

 ."ملعأ هللاو «ةباصعلا ىلع حسملا يف رمع نبا نع انيور ام عم «مهدعب

 رمع نبا نع وه" :لاقو ‹«نطوملا سفن ف ادنسم هاور نأ قبس دق ناکو

۳ 

 ىلع حسي ناک هنآ رمع نبا نع حيحص و ":لاق 04/۲ تایفالخلا يو

 .ةباصعلا

 ىلع هقيلعت يف نسح روهشم خيشلا دنع رمع نبا رثأ جيرخت رظناو
 .تایفالخلا





 ةالصلا باتك

 “[ةالصلا باتك]

ro 

 ."تقولا لوخد لبق ناذألا باب يف لاقو

 ."اضرع هدي دمو اذکه :هلوق دعب ةشئاع ثيدح لبق

 لوم دادش :ةساد نبا ةياور يف دواد وبأ لاق :ميقلا نہا لاق

 .الالب كردي ل ضايع
 .هع هتياور نم اذهو

 .لصألا يف سيلو «ينم حيضوت نيفوقعملا نيب ام (1)

 )٤۱(. مقر بابلا ٠٥ /۱ دواد يبأ ننس (۲)

 یتح نذؤت ال» :هل لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ لالب ثیدح دنع

 .ًاضرع هيدي دمو «(اذكه رجفلا كل نيبتسي

 )٥٠٩(. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .۲۸۷ /۱ دواد يبآ ننس رصتخ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۳٦

 .رامخ ريغب يلصت ةآرملا باب يف لاقو

 ديعس هاور :دواد يٻأ نع ًايكاح نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب

 هللا ىلص ينلا نع نسحلا نع ةداتق نع -ةبورع يبأ نبا ينعي-
 . لسو هيلع

 ال » :هظفلو هحيحص يف ةيزخ نبا هجرحخأو :ميقلا نبا لاق

 ."« رامخج الإ تضاح دق ةأرما ةالص هللا لبقي

 تنب ةيفص الإ «نيحيحصلا يف مهب جتح هدانسإ لاجرو
 .تاقلا يف نابح نبا اهركذ دقو «ثراحلا

 )۸٥(. مقر بابلا ٤۲۱/۱-٤۲۲ دواد يبآ ننس (۱)
 ةالص هللا لبقي ال» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع ثيدح دنع

 .«رامخج الإ ضئاح

 :ءاج ام باب-۲۷۷ «ةالصلا باوبأ يف ۲٠١ /۲ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 .نسح ثيدح ةشئاع ثيدح :لاقو .«رامخب الإ ةأرملا ةالص هللا لبقي ال»)

 تضاح اذإ باب-۱۳۲ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۲٣٣ /۱ هننس يف هجام نباو

 .رامخج الإ لصت مل ةيراجلا

 ٥٩۹٩. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۳۲٢. /۱ دواد يبآ ننس رصتخ (۲)
 ٠٠٠/١. كردتسملا يف مكاحلا اهجرخأ ةروكذملا ةياورلا هذهو

 ١/ ۳۸١. ةميزخ نبا حیحص )۳(

 )( تاقغلا ٤/ ۳۸۹-۳۸۵.



TYةالصلا باتك  

 . فصلا فلخ هدحو يلصي لجرلا باب يف لاقو

 ثيدح :يذمرتلا نع ًايكاح نيدلا ىكز ظفاحلا لوق دعب
 ۲ م

 هسح ثيدح «ةصباأو

 هحيحص يف نابح نباو دمحأ مامإلا ىور دقو :ميقلا نبا لاق

 لوسر ىلإ اودفو نيذلا دفولا دحأ ناكو- نابيش نب يلع ثيدح نم
 لوسر فلخ تیلص :لاق -ةفينح يب نم ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 هللا ىلص يلا لاقف هدحو فصلا فلخ لجر ىلإ رظن "[هتالص]

 هنإف كتالص دعاف») :لاق «معن :لاق ««؟تیلص اذکه)» : ملسو هيلع

 )٠٠١(. مقر بابلا ٤۳۹/۱-٤٤٩ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا لوسر نأ ةصباو نع دشار نب ورمع نع فاسي نب لاله ثيدح دنع

 .ديعي نأ هرمأف هدحو فصلا فلخ يلصي الجر یآر ملسو هيلع هللا یلص

 .ةالصلا :-دواد يبآ خیش- برح نب نامیلس لاق

 يف ءاج ام باب-١۱۷ ءةالصلا باوبأ يف ٤٤۸/١ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 .هدحو فصلا فلح ةالصلا

 . ۱۳۳ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .۳۳۸ /۱ دواد يآ ننس رصتخ (۲)
 دايز نع فاسي نب لاله ةياور ىلع ٤٤١/١ هعماج يف اذه يذمرتلا مالكو

 .ةصباو نع دعجلا يبأ نب
 .نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۳)



F۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 . اح يبأ ظفل اذه .«هدحو فصلا فلخ درفل ةالص ال

 ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع دمحأ ظفلو

 :هل لاقف «لجرلا فرصنا ىتح فقوف «فصلا فلخ يلصي الجر

 ."« فصلا فلخ درفل ةالص ال هنإف «كتالص لبقتسا »

 مامإلاو «"هحيحص يف متاح وبآ :ًاضبأ هجرخآ ةصباو ثيدحو
 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :هيف دمحأل ظفل ينو “دما
 .« ةالصلا ديعي » :لاقف «هدحو فصلا فلخ ىلص لجر

 .ناسحإلا عم ١/ ٥۸١ هحيحص يف اهرظناو .نابح نبا :ينعي (۱)

 ۲۳/٤. دمحآ دنسم (۲)

 ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ١/ ۳۲١ هننس يف هجام نبا ًاضیأ هجرخآو

 .هدحو فصلا فلخ لجرلا ةالص باب-٠ ٤

 نب ورمع نع فاسي نب لاله نع «ناسحإلا عم ١/ ٥۷٥ نابح نبا حيحص (۲)
 .ةصباو نع دشار

 .ةصباو نع دعجلا يبأ نب دايز نع لاله نع «ناسحإلا عم ١/ ٥۷۷ ينو

 دعجلا يبأ نب دايز هيبأ نع دعحجلا يبأ نب ديبع نع «ناسحإلا عم ١/ ٥۷۹ ينو

 .ةصباو نع

 .ةصباو نع دشار نب ورمع نع لاله نع ۲۲۸ ۲۲۷ ٤/ دمها دنسم )٤(

 نع دعجلا يٻأ نب ديبع نعو «ةصباو نع دايز نع لاله نع ۲۲۸/٤ ينو
 .ةصباو نع دايز

 .ةطساو نودب اذكه «ةصباو نع فاسي نب لاله نع ۲۲۸ ٤/ دمهحآ دنسم ()



 ةالصلا باتك ۳۳۹

 لهآ نم تعمس دق :لاقف ءةصباو ثيدح يعفاشلا ٌلعأ دقو

 نب لاله نيب لخدي نيثدحنا ضعب نأ ركذي نم [ب /۳۹] ثیدحل اب ملعلا

 هعمس ةصباو نع لاله نع هیوري نم مهنمو الجر ةصباوو «فاسي

 .""تفصو ام هنهوی هنأک «مهنم ملعلا لهآ ضعب تعمسو «هنم

 .ةصباو نع هب درفت «فاسي نب لاله نأب هریغ هلعأو

 :ناتفیعض ًاعیج ناتلعلاو

 دشار نب ورمع نع هاور فاسي نب لاله نإف :ىلوألا امأف

 .ةصباو نع دعجلا يبأ نب دايز نعو ءةصباو نع

 لاله ربا اذه عمس :لاقو «هحیحص يف متاح وہ كلذ ركذ
 دعجلا يبا نب دايز نم هعمسو «دشار نب ورمع نع فاسي نبا

 .“ناظوفح ًاعیج "'ناقیرطلاو :لاق .ةصباو نع امهالك

 .ثيدحلا فالتخا نمو «جيرختلا نم بيوصتلاو ءوهس وهو « "نب" :لصألا يف (1)

 ۱۸١. :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا (۲)

 درجا نأكف «نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو .ناقيرط لاق :لاق :لصألا يف (۳)

 تناك واولا لعلف (لا و) يهو (لاق) اهأرقف فيرعتلا لأو واولا هيلع هبتشا

 .ملعأ هللاو «فيرعتلا لآ ل ةقصالم

 ححصي نأ دارأ ءريبعتلا ةمالس مدع لوألا ققحلا ىأر املف عوبطملا يف امأ

 يف ام ىلإ ةراشإلا نود !؟ (امه) ةملك ةيناثلا (لاق) ةملك لدب عضوف ةرابعلا

 .لمأتف !؟هدنع نم حيحصتلا نأو طوطخملا

 .ناسحإلا عم ۵۷۸/٩ نابح نبا حیحص )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4٠

 نهوي ال «ةصباوو لاله نيب دشار نب ورمعو دايز لاخدإف
 .ًائيش ثيدحلا

 ءاهنالطب ىلإ متاح وبأ راشأ دقو ءةلطابف :ةيناثلا ةلعلا امأو

 درفت فاسي نب لاله نأ معز نم لوق ضحدملا ربخلا ركذ :لاقف

 نب دايز هيبأ نع دعجلا يبأ نب ديبع ثيدح نم قاس مث «ربخلا اذهب
 ."هركذف «ةصباو نع دعجلا يبأ

 .ظوفحع ثیدحلاف

 نأ ىلوأ انثیدحف «ةصباو ثيدح تبث ولو :يعفاشلا لاق

 . "ةماعلا لوقو سايقلا هعم نأل «هب ذخؤي

 ىشمو «فصلا نود هدحو "'ہکر ال ةركب يبآ ثيدح ديري

 . فصلا يف لخد ىتح

 ًادرفنم لجرلا ةالص تيأرأ :لاق ؟سايقلا ام :ليق نإف :لاق

 .ةالص يف وهو «فصلا مامإ مامإلا ةالصو

 .ناسحإلا عم ٥۷۹/٩ نابح نبا حیحص (۱)

 .۱۸۱ :ص ثیدحلا فالتخا (۲)

 .وهس وهو «"عفر" :لصألا يف (۳)

 باتك يف «حتفلا عم ۳۱۲/۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ ةرکب يبأ ثیدح )٤(

 .فصلا نود عكر اذإ باب- ٤ «ناذألا

 )٥( :ص ثیدحلا فالتخا ۱۸۲.



 ةالصلا باتك ۳4۹

 .درفنملاو مامإلا فقوم ةنس اذكهف :ليق نإف :لاق

 ءيش دارفنالا يف سيل هنأ ىلع لدت امهفقوم ةنسف :ليق

 .ةالصلا دسفي

 . فصلا فلخ اهدحو ةأرملا ةالص يف سنأ ثيدح ركذ مث

 نب يلعو ةصباو ثيدح ضراعي ام اذه نم ءيش يف سيلو
 .نابیش

 ىشم مث «فصلا نود عكر هنآ هيف اغنإف ؛ةركب يبأ ثيدح ام

 يف مامإلا عم عوكرلا كاردإب وه اغنإ رابتعالاو فصلا يف لخد ىتح
 الف فصلا يف عوكرلا يف هعماجي مل هنأ هثيدح يف سيلو «فصلا

 .هيف ةجح
 «ةأرملا رخأتو ءاذه ميدقت ةنسلاف «ةأرملاو مامإلا فقوم امأو

 ًايوجو امإو ءابابحتسا امإ «فصلا يف فوقولا موماملل ةنسلاو

 ۱۸١. :ص ثیدحلا فالتخا (۱)

 .۱۸۲ :ص ثیدحلا فالتخا ()

 .۱۸۲ :ص ثیدحلا فالتخا (۳)

 ‹«حتفلا عم ۵۸۲-٥۸۳ /۱ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ اذه سنأ ثيدحو

 .ريصحلا ىلع ةالصلا باب-١۲ «ةالصلا باتك يف

 باب-۸٤ ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤٥۷/١ هحيحص يف ملسمو

 نم اهريغو بوثو ةرخو ريصحلا ىلع ةالصلاو ءةلفانلا يف ةعامجلا زاوج

 .تارهاطلا



aiةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 !؟رخآلا ىلعامهدحأ ساقي فيكف

 ‹نيلوقلا دحأ يف اهتالص تلطب ءاهفقوم ةأرملا تفلاخ ولو

 !؟رخآلا لوقلا يف نالطب ريغ نم كلذ اه هركو

 تلطب [1/۳۷1 «ةأرملا فقت امك ًاذف لجرلا فقو ولو

 !؟رخآلا نم امهدحأ نيأف .رخآ يف تهرکو «لوق يف هتالص



eةالصلا باتك ' 

 امهلعجي نيأ اهوحن وأ ةيراس ىلإ ىلص اذإ باب ين لاقو
 م

 نب ديلولا ةديبع وبأ هدانسإ يف :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب

 .لاقم هيفو «يماشلا يلجبلا لماك

 هيف :ناطقلا نبا لاق ةعابض ثيدح :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 ةعابض نع رجح نب بلهملا نع لماك نب ديلولا ؛ليهاجم "ثالث
 .“اهيبأ نع دادقملا تنب

 .“”يوقب هدانسإ سیل :قحلادبع لاق

 انثدح «لماك نب ديلولا نع ةيقب ثيدح نم يئاسنلا هاورو
 برك يدعم نب مادقملا تنب ةعيبض نع ينارهبلا رجح نب بلهملا

 )٠٠٥(. مقر بابلا ٤٤٥ /۱ داود يبأ ننس (۱)

 نب بّلهملا نع لماك نب ديلولا ةديبع يبآ نع شايع نب يلع ثيدح دنع
 هللا ىلص هللا لوسر تير ام :لاق اهيبآ نع دادقملا تنب ةعابض نع رجح

 نيالا هبجاح ىلع هلعج الإ ةرجش الو دومع الو دوع ىلإ يلصي ملسو هيلع
 .ًادمص هل دمصي الو رسيألا وأ

 . ۱۳١ مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ٣٤۱. /۱ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 . ...هتاور نم ةثالث لاحج لهجلا :ماهيإلاو مهولا نايب ينو ءلصألا يف اذك ()

"o-1 ماهيٍرلاو مهولا نایپ )٤( 

 ٤٤/١. ىطسولا ماكحألا ()



tfةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 مكدحأ ىلص اذإ»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ءاهيبأ نع

 ىلع هلعجيلو «هينيع بصن هلعجي الف «ءيش وأ ةيراس وأ دومع ىلإ

 .'«سيألا هبجاح

 .لعف دواد يبآ ثیدحو رمآ اذهف

 شايع نب يلعف :ىرت امك لماك نب ديلولا ىلع فلتخا دقف
 .ًالوق هاور ةيقبو ءالعف هاور

 ةعابض نع يوري هنأ «رجح نب بلهملا رکذ متاح يب نباو
 . "برک يدعم نب مادقملا تنب

 وأ دادقملا تنب ةعابض امهيف نإف «نيدانسإلا يف ام ريغ اذهو

 .ملعأ هللاو «مادقملا تنب ةعيبض

 .هب ةيقب نع يقت يبأ نع يبحلا زيزعلا دبع نب ديعس نع نكسلا نبا هجرخأ (1)
 يئاسنلا نأ نكسلا نبا نع ٠٠۲ /۳ ماهيإلاو مهولا نايب يف ناطقلا نبا ركذو

 .ىربكلا الو ىرغصلا يف يئاسنلا دنع هيلع فقأ و .هرکذ

 ۳۷١. /۸ لیدعتلاو حرجلا (۲)



 ةالصلا باتك -

 .'ةرتسلا نم وندلا باب يف لاقو

 فلتخاو :دواد يبأ نع ًايكاح نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب
 . دانس يف

 «ملسم لاجر هدانسإ لاجر :تلق :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 افوقومو ًاعوفرم ىورُي هنأ وه دواد وبأ هيلإ راشأ يذلا فالتخالاو

 .الصتمو ًادنسمو

 )۱٠۷(. مقر بابلا ٤٤٩/١« دواد يبأ ننس (۱)

 اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب غلبي ةمثح يبأ نب لهس ثيدح دنع

 .«هتالص هيلع ناطيشلا عطقي ال ءاهنم نذيلف ةرتس ىلإ مکدحا یلص

 نم وندلاب رمألا-٥ ءةلبقلا باتك يف ۳۹١ /۲ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةرتسلا

 . 1٤۳ مقرب دواد يأ ننس حیحص يف ينابل ألا هححص ثيدحلاو

 ۳٤۲. /۱ دواد يبأ ننس رصتحخ (۲)



 نيب رمملا نع أردي نأ يلصملا رمؤي ام باب رخآ يف لاقو
)1( 

 . هي

 ملسمو يراخبلا هجرخأو «نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب
 . "هم مآ هانعجب

 ميرحتلا :هريغو نابح نبا لاق :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 1 اذإ امأف تةرتس ىلإ لجرلا ىلص اذإ وه امنإ «ثيدحلا يف روكذلا

 ."هيدي نيب رورملا مرحي الف ةرتس ىلإ لصي

 )۱٩۸(. مقر بالا ٤٤۹/۱« دواد يبآ ننس (۱)

 يبأ نم تيأر امع كثدحأ :حلاص وبأ لاق :لاق لاله نب ديح ثيدح دنع

 هللا لوسر تعمس :لاقف ناورم ىلع دیعس وبأ لخد :هنم هتعمسو دعس

 سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص

 وه امنإف ؛هلتاقيلف ىبأ نإف «هرحن ين عفديلف «هيدي نيب زات نأ دحأ داراف
 .(ناطیش

 ءةالصلا باتك يف «حتفلا عم 1۹۳/١ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ ثيدحلاو

 .هيدي نيب رم نم يلصمل ا دري باب- ٠
 نيب راملا عنم باب-۸٤ «ةالصلا بات يف ۳۹۲-۰۳٦۳ /۱ هحیحص يف ملسمو

 .يلصملا يدي

 ۳٤٤. /۱ دواد ېبآ ننس رصتخ (۲)

 مادق ءرملا رورم ةحابإ ركذ :ناسحإلا عم ١/ ٠۲۷ هحيحص يف نابح نبا بوب (۴)

 .يتآالا ثيدحلاب جتحا مث .ةرتس ريغ ىلإ ىلص اذإ يلصللا



EVةالصلا باتك  

 نع .هحیحص يف هاور ا كلذ ىلع “متاح وب جتحاو

 نيح ملسو هيلع هللا یلص يتلا تيأر » :لاق ةعادو يبأ نب بلطملا

 نيبو هنيب سيلو نيتعكر ىلصف «فاطملا ةيشاح ىتأ هفاوط نم غرف

 .«دحأ نيفاوطلا

 نيب ءرملا رورم ةحابإ ىلع ليلد ربخلا اذه ين :متاح وبأ لاق

 ."'ةرتس ريغ ىلإ ىلص اذإ «يلصملا يدي

 .نابح نبا يآ (۱)

 انث «يقوردلا ميهاربإ نب بوقعي انث «ناسحإلا عم ۷ ١ نابح نبا حیحص (۲)

 .هب بلطملا نع هيبأ نع ريثك نب ريثک نع جیرج نبا نع ديعس نب یی
 نم «ةكم ف باب-۸۹ «كسانملا باتک يف ٥۱۸/۲ هننس ف دواد وبأ هاورو

 :لاق مث .هوحن هانعب هدج نع هلهآ ضعب نع بلطملا نب ريثك نب ريثك قيرط
 هتلاسف :لاق «هیبآ نع ریثک انربخآ :لاق هنع انربخآ جیرج نبا ناک :نایفس لاق

 رثک نع كلذ ف ةصحخرلا-۹ ءةلبقلا باتک يف 4/۲ یتجنا ف يئاسنلاو

 .نابح نبا دنع ام لثم «هدج نع هيب نع

 نع فاوطلا يتعکر يلصي نيآ- ۲ «كسانملا باتك يف ۲۵۹/۰-۲٣۰ يفو

 .هب بلطملا نع هيبأ نع ريثك
 دعب نيتعكرلا باب-۳۳ «كسانملا باتك يف ۹۸٦/۲ هلنس يف هجام نباو
 .هوغن بلطملا نع هيبأ نع ريثك نع فاوطلا

 ٤۴۷. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ناسحإلا عم 14/٦ نابح نبا حیحص )۳(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 نيب راملا يف يور يذلا ظيلغتلا نأ ىلع حضاو ليلد هيفو
 نود «ةرتس ىلإ يلصي يلصملا ناك اذإ كلذب ديرأ امنإ «يلصملا يدي

 .  .اهب رتتسي ةرتس ريغ ىلإ يلصي يذلا
 نيب نكت مل ةالصلا هذه نأب نايبلا ركذ :متاح وبأ لاق

 نم قاس مث «ةرتس ملسو هيلع هللا یلص ينلا نيبو نيفاوطلا

 وذح يلصي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيأر» :لاق بلطملا ثيدح

 مهنيب ام هيدي نيب نورم ءاسنلاو لاجرلاو دوسألا نكرلا [ب 1
Du 

 «ټةرتس هنیبو ٤

 .ناسحإلا عم ۱۲۸/١ نابح نبا حیحص (۱)



 ةالصلا باتك ۹"۳

 .ةالصلا عطقي ام باب ءانثأ يف لاقو

 سابع نبا ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب

 . "هظفح نم اثدحم ناک هنأل "[مھو] هبسحأو «ليعامسإ

 «هعفر يف يوارلا كش هتلع :ناطقلا نبا لاقو :ميقلا نبا لاق

 يبآ نباو «هعفرب سابع نبا مزج و «ربخ ک يأر اذهف «ملسو

 .تاقثلا دحأ ةنيمس

 )۱۱١(. مقر بابلا ۱ دواد يبأ ننس (۱)

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هبسحأ :لاق سابع نبا ثیدح دنع

 ريزخلاو رامحلاو بلكلا هتالص عطقي هنإف ةرتس ريغ لإ مكدحأ یلص اذإ»

 .«رجحجب ةفذق ىلع هيدي نيب اورم اذإ هنع ئزجيو «ةأرملاو يسوجماو يدوهيلاو

 میهاربإ هب رکاذآ تنک :ء يش ثيدحلا اذه نم يسفن ف :هېقع دواد وبآ لاق مث

 هيفو «يسوجلا ركذ هيف ركنملاو ...هفرعي الو ماشه نع هب ءاج ًادحأ َرأ ملف «هريغو

 الإ ثيدحلا اذه عمسأ لو :لاقو .ةراكن هيفو «ريزنخلا ركذو «"رجحجب ةفذق ىلع"

 .هظفح نم انثدحجب ناك هنأل ؛مهو هبسحأو «ةنيمس نب ليعامسإ نب دمحم نم

 .۱۳۷ مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .يرذنملا رصتخو «داود يبأ ننس نم بيوصتلاو «لصألا نم ةطقاس )۲(

 ۳/۱ دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .ماهيإلاو مهولا نايب نم بيوصتلاو «"ةنيمس | تساو' :لصألا يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0°

 هدیج دانسإپ سابع نہا ىلع ًافوقوم رخلا اذه ءاج دقو

 .طقف ةعبرأ ركذب

 انثدح ىلعألا دبع انثدح ىنغملا نب دمحم انثدح :رازبلا لاق

 لاق :لاق ؟ةالصلا عطقي ام ديز نب رباجل تلق :لاق ةداتق نع ديعس

 ناك دق :تلق «'"”ضئاحلا ةأرملاو .دوسألا بلكلا سابع نبا

 ؟رامحلا كديور :لاق «رامحلا :تلق ؟وه ام :لاق ""ثلاثلاركذي

 نإ :لاق ءرفاكلا جلعلا :لاق ؟وه ام لاق ؟ًاعبار ركذي ناك دق :تلق

 .""همالک مت .لعفاف ؛ملسم الو «رفاک كيدي نيب رمي ال نأ تعطتسا

 .ماهيإلاو مهولا نايب نم بيوصتلاو ءاطخ وهو "ضئاحلاو" :لصألا يف )۱(

 .ماهيإلاو مهولا نايب نم بيوصتلاو ءاطخ وهو "عبارلا" :لصألا يف (۲)

 ۳۰۵-۳٠٣. /۳ ماهیإلاو مهولا نایب (۳)

 عطقي ام باب-١٠۱ «ةالصلا باتك يف ٤٥۲-٤٥۳ /۱ هننس يف دواد وبآ هاورو

 .ةالصلا

 ال امو ةالصلا عطقي ام ركذ-۷ «ةلبقلا باتك يف ۳۹۷ /۲ یبتجما يف يئاسنلاو

 .طقف ضئاحلا ةأرملاو بلكلا ركذب سابع نبا ىلع افوقوم امهالك
 ٦٥۱. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



۳o۹ةالصلا باتك  

 .'_ ةالصلا عطقي ام باب وهو - ًاضيأ بابلا اذه ين لاقو

 .ناوزغ نب دیعس ثیدح دنع

 :قحلا دبع لاق ءاذه ناوزغ نبا ثيدح :ميقلا نبا لاق
 .'فیعض هدانسإ

 ال هنإف «ناوزغ هوبأ امأف «لوهجم ديعس :ناطقلا نبا لاق

 هب رکذی ا «هرکذ ناظم ين مجرو رک دقف هنبا امأو هًأروکذم فرعی
 كلذك سيلو «يباحص اذه ناوزغ نأ قحلا دبع نظو .نولوهجلا

 ."هدانسإ يف صقن هنإف

 )۱۱١(. مقر بابلا ٤٥٤/۱-٤٥٥ داود يبأ ننس (۱)

 ۳٤٩/۱ -۳٤۷. دواد يبأ ننس رصتخو

 لجرب وه اذٳف «جاح وهو كوبتب لزن هنآ هيبآ نع ناوزغ نب دیعس ثیدح دنع
 يآ تعمس ام هب ثدحت الف ًاثیدح كثدحأس :هل لاقف هرمأ نع هلاسف دعقم

 هذه» :لاقف ءةلخن ىلإ كوبتب لزن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ «يح

 :لاقف ءاهنیبو هنیب تررم یتح یعسأ مالغ انآو تلبقاف اهيلإ ىلص مث «(انتلبق

 .اذه يموي ىلإ اهيلع تمق امف ««هرثأ هللا عطق انتالص عطق»

 . ۱۳۸-۱٤١ ماقرألاب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ) )۲ىطسولا ماكحألا ١/ ٠٤٠.

 ۳٠٦/۳. ماهیإلاو مهولا نایب (۴)



oYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

TT1( : ( 

 .'نيديلا عفر باب يف لاقو

 بايثلا تحت ":هلوق دعب بابلا نم ريخألا ثيدحلا لبق
 .""هجام نباو يئاسنلا هجرخأو

 .مايقلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو هيف :ميقلا نبا لاق

 سانلا ناك :لاق يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح بابلا ينو

 ةالصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي

 .كلذ يمني الإ هملعأ ال :مزاح وبأ لاق

 بوبو «هنع راند نہ مزاح يب نع هئطوم ف كلام هاور

 )۱۱١(. مقر بابلا ۱ دواد يب ننس (۱)

 هفک رهظ ىلع ینمیلا هدي عضو مث» :هیف لاقو «رجح نب لئاو ثیدح دنع

 درب هيف نامز يف كلذ دعب تثج مث :هيف لاقو «دعاسلاو غسرلاو ىرسيلا

 .(بايثلا تحت مهيديأ كرحت «بايثلا لج مهيلع سانلا تيأرف «ديدش

 باب-١ ‹«حاتتفالا باتک يف ۲ ىبتجلا ف يئاسنلا :هجرخأ ثيدحلاو

 .ةالصلا يف لامشلا نم ىنميلا عضوم

 باب-۳ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲٠٦/۱ هننس يف هجام نباو
 .ةالصلا يف لامشلا ىلع ىنميلا عضو

 اذإ نيديلا عفر باب-١٠ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۸٠/١ ينو

 .عوكرلا نم هسآر عفر اذإو عكر
 )٩٦۷(. مقرب داود يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ٥٤/۱. داود يبآ ننس رصتخ (۲)



ofةالصلا باتك  

 .'"ةالصلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضو :لاقف هيلع

 نم ا هنا قراخلا ييآ ني میرکل دبع نع ا ل د

 امهادحإ نيديل أ عضوو «تئش ام لعفاف حتست ۾ اذإ ةوبنلا مالک

 ليجعتو «-ىرسيلا ىلع ىنميلا عضي- «ةالصلا يف ىرخألا ىلع

 .”روحسلاب ءانیتسالاو ءرطفلا

 مالك نم [1/۳۸] (یرسیلا ىلع ینمیلا عضی) :رمع وبأ لاق

 .كلام

 عضو :هبهذم نأ يف حيرص ريسفتلاو ليلدلاو ةجرتلا هذهو

 .ىرسيلا ىلع ىنميلا

 نبا ثیدح نم هحيحص يف نابح نبا متاح وبآ یور دقو

 ثدحي حابر يبأ نب ءاطع عمس هنآ «ثراحلا نب ورمع انربخأ بهو

 رشعم انإ » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع

 ."(«انتالص يف انلئامش ىلع

 ٠١۹/۱. ًاطوملا (۱)

 «ناذألا باتک يف «حتفلا م ۲٣۲ /۲ هحیحص ف يراخبلا :هجرخأ ثیدحلاو

 .یرسیلا ىلع ینمیلا عضو باب-۷
 ٠١۸/١. ًاطوملا (۲)
 .ناسحإلا ت 1Y /o نابح نبا حیحص )۳(



osةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."ةالصلا حاتتفا باب يف ميقلا نبا لاقو

 ثیدح اذه دیح یبأآ ثیدح :دیح یبآ ثیدح رخآ يف

 ةمئأو هللا هأرب اب موق هلعأ دقو «هل ةلع ال لوبقلاب ىقلتم «حيحص

 .هنم ثيدحلا

 هنالطبو مهلیلعت داسف نین مث «هب هوللع ام رکذن نحنو

 .هللا نوعب

 نم ثيدحلا اذه :ماهيإلاو مهولا هباتك يف ناطقلا نبا لاق

 دواد يبآ ننس رصتخو «(۱۱۷) مقر بابلا ۰٤٦۷/۱ داود يبا ننس (۱)

0-0/۱" 

 ةرشع يف يدعاسلا ديمه ابأ تعمس :لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم ثيدح دنع

 :دیح وبآ لاق «ةداتق وبآ مهنم ملسو هيلع هللا یلص هلا لوسر باحصأ نم

 .ثیدحلا ....ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالصب مکملعأ انا

 ءناذألا باتک يف ۳۰۵-۳٠٣ /۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخآ ثیدحلاو

 .دهشتلا يف سولجلا ةنس باب- ٥

 .هنم باپ-۲۲۷ «ةالصلا باوبأ يف ۱٠٠١-۱۰۷ /۲ هعماج يف يذمرتلاو

 عباصأ حتف باب-۸٤ «قيبطتلا باتك يف ٠٥۸/۲-٠٥۹ یبتجما يف يئاسنلاو

 .ًارصتخم «دوجسلا يف نيلجرلا
 ۷١- ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف «۳۳۷-۳۳۸ /۱ هننس يف هجام نباو

 .ةالصلا ماتإ باب

 ٦۷۰. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو



ooةالصلا باتك  

A 

 هقثو '"قودص «ورمع نب دمحم نع رفعج نب ديمحلا دبع ةياور

 «ملسم هل جرخأو «نیعم نب ییجیو «لبنح نب دمحأو «دیعس نب ییجی

 نم هيلع دي يروثلا ناكو «هنع ةياور يف ديعس نب ىیحب هفعضو

 ."ردقلا لجأ

 ابأ نإف ٠"ةداتق وبأ مهيف" :هلوق نم ىور اميف تبثتلا بجيف

 «هعم لتف نمم وهو «َيلع هيلع ىلصو « يلع نمز يف ينوت ةداتق
 .كلذ كاردإ نع ةرصقم ورمع نب دمحم “رسو

 عبرأ ةنس يفوت هنأ ؛كلذ ريغ ةداتق يب ةافو يف ليقو :لاق

 ةنس يلع لتفو .هانركذ ام حيحصلا لب «حيحصب سيلو .نيسُخو

 .نيعبرأ

 :يواحطلا لاق «يواحطلا رفعج وبأ ليلعتلا اذه ركذ
 هثيدح يف نال ؛لصتم الو فورعم ريغ ورمع نب دمحم هداز يذلاو

 .رفعج نب ديمحلا دبع :يأ (1)

 ٤٦١. /۲ ماهيإلاو مهولا نايب (۲)

 .فالخ لح هتوم لب «رظن هيف مزجلا اذه :ماهيإلاو مهولا نايب ققح لاق (۳)

 .كلذ نع رخاتم هتوم نأ ٠١۸/٤ ةباصإلا يف ظفاحلا حجرو

 .اطخ وهو .يف ليقو :عوبطملا يف )٤(

 بوصي نأ دارأ ءاطخ ققحلا هأرق ال نكل «هلمتحم ال لصألا يف بوتكملاو

 هنإف !!لمأتف ءهبوص يذلا امو ءلصألا يف ام ىلإ ةراشإلا نودو «هتداعك

 .ىنعملا ليحجي ديدش فيرحت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٥٦

 ‹ليوط رهدب كلذ لبق ةداتق ىیبأ ةافوو «ةداتق ابأو دیم ابأ رضح هنآ

 نم ورمع نب دمحم نس نيأف .يلع هيلع ىلصو يلع عم لتق هنأل
 ٩٩۲0ز

 ."فیعض :رفعج نب ديمحلا دبعو يواحطلا لاق

 دلاخ نب فاطع نأ ًاديكأت ىنعملا اذه ديزيو :ناطقلا نبا لاق

 انثدح ءاطع نب ورمع نب دمحم انثدح :لاقف ثيدحلا اذه یور

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم ةرشع دجو هنأ لجر

 . صاع يبآ ثيدح وحن ركذف ءًأسولج

 نب ديمحلا دبع نودب سيل «يندم دلاخ نب فاطعو
 كلذو :لاق «هدمحُي مل ًاكلام نأ ىکح يراخبلا ناك نإو «*رفعج

 كرت هلجأل بج رمأب كلام نم رسفم ريغ كلذ نأل «هرضي ال
 “هتیاور

 ۲٠۰. /۱ راثآلا يناعم حرش (۱)

 . ٤٦۲-٤٤۳ /۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۲)

 ۲٥۹. /۱ راثآالا يناعم حرش (۳)

 )٤( راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ ۲٥۹/۱.

 «مهو امير ديمحلا دبعف «لحارمب هنود وه لب :ماهيإلاو مهولا نايب قتقح لاق ()

 .ريبك قرف نيحلطصملا نيبو «مهي قودص فاطعو

 )٩( ماهيإلاو مهولا نايب ٤٤۳/۲.



۳o۷ةالصلا باتك  

 هانركذ اب كلذ يف كلام ىلع ”يربطلا ضرتعا دقو :لاق

 :لاق نآ وهو ءًاباوص هارن ال رخآ رمأب "[و] «حرجلا ریسفت مدع نم

 ةياور هحيرجتب كرتي نأ بجي مل «رسف دق كلام ناك ول ىتحو'

 ." یخآ حرج هعم نوکی یتح فاطع

 :نیهجول ًاباوص هرن مل [ب /۳۸] امن إو :ناطقلا نبا لاق

 دحاو حرج اذإ لب «حيحصب سيل بهذملا اذه نأ :امهدحأ

 الو «ةلادعلا اهب طقست ةئيس لاحل هنم قن هنإف «لبق هحرج وه اب

 .ةاورلا ددعت ىلإ لقنلا يف جاتحي

 ۾ نکل ءًافاطع ضري م ًاضيأ يدهم نبا نأ :يناثلا هجولاو

 .ةياور يف ال يأر يف هاندلق هيف هلوق انلبق ولف «هضري م اذا رسفی

 وه :دمححأ نع بلاط وبا لاق .هقڻوي يدهم نباو كلام ريغو

 لاقو .ثيدح ةئام وحن ىور «ثيدحلا حيحص ةقث ةنيدملا لهأ نم

 .سأب هب سيل ثيدحلا حلاص :نيعم نبا
 .ةقث يدنع وهف «ساب هب سيل تلق نم :نيعم نبا لاق دقو

 . “كاذب سيل :متاح وبآ لاقو .سأب هب سيل :ةعرز وبأ لاقو

 .اطخ وهو .يناربطلا :عوبطملا يف (۱)

 .ىنعملا متي اهبو «ماهيإلاو مهولا نايب يف يهو «لصألا يف تسيل (۲)

 7/۲ ماهيإلاو مهولا نایب )۳(

 )٤( ماهيإلاو مهولا نايب 6-7/۲



e۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نب ديمحلا دبع نم ًالاح نسحأ هلعلو :ناطقلا نبا لاق

 ةباحصلا كئلوأ نيبو ورمع نب دمحم نيب نأ نيب دق وهو «""رفعج

 .الجر
 ءاضقلل ثيدحلا اذه ين هيلإ ًاجاتم يدنع اذه ناك ولو :لاق

 جاتحم ريغ هنکلو «هنم تغرف دق يذلا كردملا يف هتبتكل «هعاطقناب

 ورمع نب دمحم نس رصاقتو «ةداتق يبأ ةافو خيرات نم ررقملل هيلإ

 دق امل ةدضاع فاطع ةياور تءاج امنإف الجر هتايح كاردإ نع
 م غرفو حص

 نب دمع نع كلام نب هللا دبع نب یسيع هاور دقو :لاق

 يف ناک هنأ :يدعاسلا لهس نب سابع وأ شايع نع :هيف لاقف «ورمع

 نم هيف رکذی ملو دیم وبأو دیس وبآو ةريره وبأو "هوبا هيف سلجم

 .“دواد وبآ هرکذ «رفعج نب دیمحلادبع هرکذ ام نیسولجلا نیب قرفلا

 انثدح ریکب نب ییج انثدح هحیحص يف يراخبلا اور دقو

 ءريثكب فاطع نم ًالاح نسحأ رفعج نباف ءالك :تلق :مهولا نایب ققحم لاق (۱)

 . ...يواحطلا يأر وه «فلؤملا ركذ يذلا اذهو

 ٤٦٤-٤٦٥. /۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۲)

 .دواد يبأ ننس نم بيوصتلاو ءاطخ وهو «"ةداتق وبأ" :لصألا يف (۳)

 .ةالصلا حاتتفا باب-۷١١ «ةالصلا باتک يف ٤۷۰١ /۱ داود ېب ننس )٤(

 .نيسولجلا نيب قرفلاٻ :يآ )٥(



 ةالصلا باتك "0۹

 نب دمحم اعمس دمحم نب ديزيو بيبح يبأ نب ديزي عمس ثيللا
 يف اسلاج ناك هنأ ءاطع نب ورمع نب دمحم عمس ةلحلح نب ورمع

 ينلا ةالص يف اوركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم رفن

 مكظفحأ تنك انآ :يدعاسلا دي وبأ لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص

 رکذف "ربك اذإ هتیار" «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالصل
 .فیدحلا

 نم هعامسل ركذ هيف سيل نكلو «ةداتق يبأل هيف ركذ ال اذهو

 .همالک رخآ اذه ."”هرهاظ كلذ ناک نإو دیم يبا

 :لوصف ةثالث ىلع هرادم هلوط عم وهو

 .رفعج نب ديمحلا دبع فيعضت :اهدحأ

 .ءاطع نب ورمع نب دمحم فيعضت :يناثلاو

 ةباحصلا نيبو ورمع نب دمحم نيب ثيدحلا عاطقنا :ثلاثلاو

 .مهنع هاور نيذلا

 :لوصفلا هذه نع باوجلاو

 نب ییجحم هقثو دق []/۳۹1 رفعج نب دیمحلا دبعف :لوألا امآ

 هب جتحاو ءًاضيأ دمحأ مامإلا هقثوو «هنع تاياورلا عيمج يف نيعم

 ةنس باب-١٤٠ «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۳٠١-٠٠٦ /۲ يراخبلا حيحص (۱)

 .دهشتلا يف سولجلا
 . 10-61 /۲ ماهيإلاو مهولا نایب )۲(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳«

 ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم دحأ نع ظفحي ملو «هحيحص يف ملسم

 .هتیاور طوقس بجوی اب هفیعضت

 دحأ نع تبث ول یتحو «هلئاق ىلع دودرم كلذب هفيعضتف

 ببس نیبي مل ام هتیاور يف كلذ حدقي ل «هيلع فعضلا قالطإ مهنم

 ؟ال مآ حداق وه له هيف رظنی لئنیحو «هفعض

 لجرلا قيثوت يف فالتخالا دنع هيلإ جاتحُي امنإ اذهو

 .r قفتا اذإ امأو «هفيعضتو

 .هفعض ببس ركذ ىلإ

 .قلطملا فيعضتلا ةلاسم يف لاقي ام ىلوأ اذه

 ءاطع نب ورمع نب دمع فيعضت وهو :يناثلا لصفلا امأو

 ةنامألاو قدصلاب نيروهشملا نيعباتلا رابك نم هنإف «داسفلا ةياغ يفف

 .ةقلاو

 نب ییجيو دیعس نب ییحيو دمحأک ثیدحلا ةمئأ هقثو دقو

 .هب جاجتحالا ىلع حيحصلا ابحاص قفتاو «مهريغو نيعم

 روهشملا ةياور وهف ؛هنع حص نإ هل ديعس نب ىيحي فيعضتو

 «هببس نیب ملو هيلع ماقاف هفیعضت ىلع تبث ول یتحو ءاهفالخ هنع

 .هل ةمئألا نم هريغ قيثوت عم هيلإ تفتلي

 ةماع بهذل «هثيدح طقس لجر هفعض لجر لک ناک ولو

 دقو الإ تاقثلا نم لجر لقف ءانيديأ نم ةحيحصلا ثيداحألا



 ةالصلا باتك ۳٦1

 .رخآ هيف ملکت

 ةهج نم كلذ ناك اغنإف هيلع لمحي نايفس ناك :هلوق امأو

 .هتياور ةهج نم ال هيأر

 يب نباك :ردقلاب مهتياورب جتحلا ةمئألا نم ةعامج يمر دقو

 بيبح نبا قلطك :ءاجرألابو ءامهريغو بئذ يبأ نباو ةبورع

 نوذري ال ثيدحلا ةمئآو «هرئاظن ركذي نأ نم رهشأ اذهو «هريغو

 .كلذ لثمب ةقثلا ثيدح

 ‹حيحص ريغف «ثيدحلا عاطقنا وهو :ثلاثلا لصفلا امأو

 :تامدقم ثالث ىلع ينبم وهو

 .يلع ةفالخ يف تناك ةداتق يبأ ةافو نأ :اهدحأ

 .يلع ةفالخ كردي مل ورمع نب دمحم نأ :يناثلاو

 .لجر امهنيب لب ٬ديح يبا نم هعامس تبث م هنأ :ثلاثلاو

 عمجأ :يقهيبلا لاقف «ةداتق يبأ ةافو وهو لوألا ماقملا امأف

 عبرأ ةنس ىلإ يقب يعبر نب ثراحلا ةداتق ابأ نأ ىلع خيراوتلا لهأ

 .اهدعب لیقو «نیسمخو

 ریکب نبا لاق :لاق نایفس نب بوقعی قیرط نم ""یور مث

 يراصنألا نامعنلا نب يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ تام :ثيللا لاق

 ٠٥۸/١. راثالاو ننسلا ةفرعم )١(

 .يقهيبلا يآ (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲

 . "نيسم و عبرأ ةنس

 نع ظفاحلا هللا دبع وبأ انأبنأ اميف يذمرتلا هلاق كلذكو :لاق

 ےن ئرقملا دماح یبآ

 ف ظفاحلا هدنم [ب /۹] نب هللا دېع وبأ هرکذ كلذكو

 ."ةباحصلا ةفرعم باتك

 نأ ةداتق ىبأ نب هللا دبع نب ىيحي نع يدقاولا ركذ كلذكو

 .ةنس نيعبس نبا وهو «نيسمخو سم ةنس ةنيدملاب تام ةداتق ابأ

 نهرلا دبع نب ةملس ابأ نأ اذه ىلع لدي يذلاو :لاق

 حابر نب هللا دبعو يقرزلا ميلس نب ورمعو ةداتق يبأ نب هللا دبعو

 ملف يلع مايآ دعب ملعلا اوله امنإو «ةداتق يبأ نع اوور يراصنألا

 .عامس يلع مايا ين يوت نمم دحأ نع مه تبثي
 ةيواعم نأ ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع رمعم نع انيورو

 مث «ةداتق وبأ فلختو ءراصنألا هتقلت ةنيدملا مدق امل نايفس يبأ نبا

 .یرج ام امهنیب یرجو «دعب هيلع لخد

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/٠٥٥۸.

 ) )۲راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/٥٥۸.

 ) )۴راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/٠٥۸.

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/0٥0۸.



 ةالصلا باتك ۳۹۳

 )0. ةي

 . ںیعبراو عبرا هنس

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع هدانسإب يراخبلا خيرات ينو
 ةداتق يبأ ىلإ لسرأ مكحلا نب ناورم نأ كلام نب بعك نب هللا دبع

 هللا یلص ينلا فقاوم ينيرت ىتح يعم دغا نأ ةنيدملا ىلع وهو

 .""هتجاح یضق یتح ناورم عم قلطناف «هباحصأو ملسو هيلع
 نامث ةنس هعزن مث ةيواعم مايآ يف ةنيدملا يلو امنإ ناورمو

 نب ديعس عزن مث «صاعلا نب ديعس اهيلع لمعتساو نيعبرأو

 .""ناورم اهيلع رمآو نيسمخو عبرأ ةنس صاعلا
 دبع انثدح عفار نب دمحم انثدح :هننس يف يئاسنلا لاق

 رمع نبا نأ معزي ًاعفان تعمس :لاق جيرج نبا انربخأ قازرلا

 ءاسنلاو «مامإلا نولي لاجرلا لعجف ءًأعيمج زئانج “عست ىلع ىلص
 ةنبا موثلك مأ ةزانج تعضوو «ًأدحاو ًافص نهفصف «ةلبقلا نيلي

 اعيج اعضو «ديز هل لاقي اه نباو «باطخلا نب رمع ةأرما يلع

 ةريره وبأو سابع نبا سانلا يفو «صاعلا نب ديعس ذئموي مامإلاو

 ةفالخ دعب كلذو :هرخآ ينو ٠٥۸/١-٠٥4 يقهيبلل راثآلاو نئسلا ةفرعم (1)

 .يلع
 ۲١٥۸/۲. ریبکلا خيراتلا ()

 ۵٥۵۸/۱١-٥٥۹. ةفرعملا يف يقهيبلا مالك نم قس ام لک (۳)

 ًاطخ وهو .عبس :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳“ ٤

 :لجر لاقف «مامإلا يلي ام مالغلا عضوف «ةداتق وبأو ديعس وبآو

 يبأو ديعس يبأو ةريره يبأو سابع نبا ىلإ ترظنف «كلذ تركنأف

 .ةنسلا يه :اولاق ؟اذه ام :تلقف ةداتق

 يبأ دوهشب عفان ةداهشو «هتحصو ثيدحلا اذه دنس لمأتف

 .صاعلا نب ديعس ذئموي ريمألاو «ةزانجلا هذه ةداتق

 ىلإ نيعبرأو نامث ةنس ةيواعم ةفالخ يف هترمإ تناك امنإو

 لهأ ماوع هيف كشي ال امن اذهو «هانمدق امك «نيسمخو عبرأ ةنس

 ( .مهتصاخو لقنلا

 نأ ديزي نب هللادبع نب یسوم هاور اب نوعنصت امف :لیق ناف

 ."یردب ناکو ًاعبس هيلع ربکف «ةداتق يبأ ىلع ىلص ًايلع
 "؟ًاتس هيلع ربکو ةداتق يبأ ىلع ىلص :لاق يعشلا هاور ايو

 زئانج عامتجا-١۷ «زئانجلا باتک يف ۳۷٤/٤-۳۷۰ یبتجما يئاسنلا ننس (۱)

 .ءاسنلاو لاجرلا

 ٤۹۷. /۲ ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 ابأ نأل ؛طلغ وهو :هدعب لاق مث ۳٠/٤ ىربکلا نئسلا يف يقهبيلا هاورو

 .ةليوط ةدم هنع هللا يضر يلع دعب يقب هنع هللا يضر ةداتق

 ٤۹٦/١. راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

 يبآ ىلع ربك ًايلع نأ يعشلا نع ۱۷۳۲/٤ باعیتسالا يف ربلا دبع نہا هاور (۳)

 .ايردب ناكو «اتس ةداتق



 ةالصلا باتك ۳۵

 ةحصلا ةمولعملا ةحيحصلا ثيداحألا ةضراعم زوجت ال :انلق

 ىسوم ةياور ةمئألا طخ دقو ءةطولغملا ةعطقنملا خيراتلا تاياورب

 ."هريغو يقهيبلا هلاق ,طلغ يه :اولاقو «هعبات نمو هذه

 :هوجو طلغ اهنآ ىلع لدیو

 ةحرصملا ةحيحصلا ]٤١/[ ثيداحألا نم هانركذ ام :اهدحأ

 .يلع توم دعب هتدم ءاقېو هتافو ریخأتب

 .ًاردب دهش هنأ فرعي ال ةداتق وبأو «ایردب ناک لاق هنآ :يناثلا

 دمحو ةبقع نب ىسومو يرهزلاو ريبزلا نب ةورع ركذ دقو

 يف سيلو «ةباحصلا نم ًاردب دهش نم يماسأ مهريغو قاحسإ نب
 .ةداتق يبأ ركذ اهنم ءيش

 لثمب اهيف نعطم ال يتلا ةحيحصلا تاياورلا در زوجي فيكف

 یلصو" :هلوق يف امإ ًانيقي اهؤطخ ملع دق يتلا ءةذاشلا ةياورلا هذه

 !؟"ايردب ناکو" :هلوق يف امو «"يلع هيلع

 .ةتباث ريغ ًاضيأ ةعطقنمف يعشلا ةياور امأو

 هريغ وأ نامعنلا نب ةداتق ةيمست نم طلغ ةاورلا ضعب لعلو

 .توملا ميدق وهو يردب نامعنلا نب ةداتق نإف «ةداتق يبأ ىلإ

 يلع ةفالخ كردي مل ورمع نب دمحم نأ :يناثلا ماقملا امأو

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا ١/٥٥۹.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 .يلع ةفالخ نع رخأت ةداتق اب نأ نيبت دقف

 هعامس تبثي مل ورمع نب دمحم نآ وهو :ثلاثلا ماقملا امأو

 .اضيأ لطابف «لجر امهنيب لب ديمح يبآ نم
 نب نسحلاو راشب نب دمحم انثدح :هعماج يف يذمرتلا لاق

 مصاع وبأ انثدح اولاق «دحاو ريغو بيبش نب ةملسو لالخلا يلع
 :لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم انثدح رفعج نب ديمحلادبع انثدح

 هللا ىلص ينلا باحصأ نم ةرشع يف يدعاسلا ديم ابأ تعمس

 .""هرکذف «یعبر نب ةداتق وبأ مهنم ملسو هيلع
 انثدح ميشه انثدح هننس يف روصنم نب ديعس لاقو

 :لاق يشرقلا ءاطع نب ورمع نب دمحم نع رفعج نب ديمحلادبع
 ىلص ينلا باحصأ نم طهر ةرشع عم يدعاسلا ديه ابأ تير
 ."هرکذف «مکٹدحأ الآ :لاقف ملسو هيلع هللا

 ءاطع نب ورمع نب دمحم :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاقو

 . ديح ابأ عمس يندملا يشرقلا يرماعلا ةمقلع نب سابع نبا

 رفعج نب ديمحلا دبع هنع ىور «سابع نباو ةداتف ابأو يدعاسلا

 .هنم باب-۲۲۷ ةالصلا باوبآ يف ۱۰۷-۱۰۸ /۲ يذمرتلا عماج (۱)
 ۲٠۰. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 باحصا راعش يف مکاحلا دحآ وباو ۲۱۳/۱ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هاورو (۲)
 .هب میشه قیرط نم امهالک ۹ :ص ثيدحلا



 ةالصلا باتك ۳¥

 .يرهزلاو ةلحلح نب ورمع نب دمحمو ةبقع نب ىسومو
 يفوت ةداتق وبأو «ةيواعم ةفالخ يف نيتسلا لبق يفوت ديمح وبأو

 هعامسو امه دمحم ءاقل ركي فيكف «هانركذ امك نیسمخلا دعب

 !؟امهنم

 نيأ نمف «يلع ةفالخ يف يفوت ةداتق ابأ نأ انملس ولو مث

 ؟الجر تقولا كلذ يف ورمع نب دمحم نوكي نأ عنتمي

 عنتمي م «كلذ نع هنس رصاقتل الجر نوكي نأ عنتما ولو

 مث هرغص يف ةصقلا هذه دهاش دقو ًازيم ًايبص نوكي نآ [ب /]

 ةوسأ وهو «اقافتا هلمحتو هتیاور يف حدقی ال كلذو «هغولب دعب اهادأ

 .كلذ يف هلاثمأ

 ام «ةدسافلا تالايخلا هذه لثمب ةحيحصلا ثيداحألا دَرَف

 .قفوملا هللاو «ملعلا ةمئأ هلثم نع بغري

 يبآ نيبو ءاطع نب ورمع نب دمحم نيب لخدأ نم لاخدإ امأو

 يذلا نإف ءًائيش ثيدحلا رضي ال كلذ نإف الجر يدعاسلا ديمح

 :"ےللا دبع نب یسیعو "دلاخ نب فاطع :نالجر كلذ لعف

 «هثيدح جارخإ حيحصلا باحصأ ضري ملف فاطع امأف -

 ٠۸۹/۱. ریبکلا خیراتلا (۱)
 . قبس دقو «يراحطلا هج رخ )۲(

 .قېس لقو «داود وب هجرخأ )۳(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۴۸

 .تابثألا تاقثلا هب ضراعي نمم وه الو
 .لماحلا لاح نم وه سيل :كلام لاق

 ورمع نب دمحم :هتیاور ىلع رفعج نب دیمحلا دبع عبات دقو

 يبأ نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع :لاق امهالک ةلحلح نبا
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 ىلع هتیاور مدقت یتح نیذهب دلاخ نب فاطع مواقي الو
 .امهتیاور

 عامسب هثیدح يف ةلحلح نب ورمع نب دمحم حرصي م :هلوقو
 نب دمحم عمس" :لاق دق هنإف «دراب مالکف :دیح يبأ نم ءاطع نبا

 هللا ىلص ينلا باحصأ نم رفن يف اسلاج ناک هنأ ءاطع نب ورمع

 وبآ لاقف ملسو هيلع هللا یلص ينلا ةالص اوركذف «ملسو هيلع

 " :ةرمو «"ديمح ابآ تیر" :لاق دقو ."دیمح

 !!؟هللا هلصو ام عاطقنا يف لطابلا تنعتلاو «درابلا فلكتلا اذه

 يف فلتخا :يقهيبلا لاقف هللا دبع نب یسیع ثیدح امآو -

 امف "دیم ابا تعمس

 :فاطع يف كلام مامإلا مالك يف رظناو ءاذه كلام مامإلا مالك ىلع فقأ ل (1)

 ‹۱۷۹/۲ يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلاو ٠۳۷۸/١ يدع نبال لماكلا

 .۸۸ ٩/ لادتعالا نازیمو

 .نيقيرطلا الك نم ثيدحلا جيرخت قبس (۲)

 .هجرخت قبس دقو (۳)



 ةالصلا باتك ۳۹

 .نمحرلا دبع نب ىسيع :ليقو .هللا دبع نب ىسيع :ليقف ؛همسا

 .یسیع نب هللا دبع :لیقو

 :كلذ يف هيلع فلتخأ مث
 ن )0( ۰

 نع هللا دبع نب ىسيع نع """رحلا نب نسحلا نع یورف

 .ديح يبا نع لهس نب سابع وآ شايع نع ورمع نب دمحم
 نع ىسيع نب هللا دبع نع ميكحلا يبأ نب ةبتع نع ىورو

 . ءاطع نب دمحم هيف سيل .ديح يبأ نع لهس نب سابعلا
 نب سابع نع ناميلس نب حيلف نع ديح يبأ ثيدح انيورو

 عامس حيلف نع كرابملا نب هللا دبع هيف نيبو ديح يبا نع لهس

 ورمع نب دمحم رکذف سابع نم حيلف عامس عم سابع نم یسیع
 ."همالک رخآ .مهو امهنیب

 ثيدح نإف «هنود نم وأ یسیع طیلخت نم ملعأ هللاو اذهو

 ورمع نب دمحم هاور الو «ورمع نب دمحم هيف رکذ ال اذه سابع

 يدقعلا رماع وبأ انثدح راشب نب دمحم انثدح :يذمرتلا لاق

 ديح وب عمتجا :لاق لهس نب سابع انثدح ناميلس نب حیلف انثدح

 ةالص اوركذف ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ وبأو ]1/41[

 .ةفرعملا نم بيوصتلاو "نسحلا" :لصألا يف )1(

 ٠٠١/١. راثآلاو ننسلا ةفرعم (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۷

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ» : ..ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 امهاحنف هيدي رتوو امهیلع ضباق هنأک هیتبکر ىلع هيدي عضوف عکر
 . حیحص نسح :لاق (( هيبنج نع

 نب كلملا دبع انثدح لبنح نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاقو
 ديح وبأ عمتجا :لاق لهس نب سابع انثدح حيلف انربخأ ورمع
 ."يذمرتلا ثيدح نم لوطا هركذف ديسأ وبأو

 نب هللا دبع نع ميکح يبأ نب ةبتع هاورو :دواد وبآ لاق
 .'لهس نب سابعلا نع ىسيع

 نب سابع تعمس :لاق حلف انربخأ «كرابملا نبا هاورو :لاق
 نم هعمس هنأ هللا دبع نب یسیع هینثدحف «هظفحأ ملف ثدحي لهس
 .* ...دیمهح ابا ترضح لاق لهس نب سابع

 ورمع نب دمحل هيف ركذ ال «سابع ةياور نم ظوفحلا وه اذهف
 .هجوب

 رحلا نب ر نسحلا انثدح :ةمثيخ يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 يناجي هنآ ءاج ام باپ-۱۹۳ «ةالصلا باوبأ يف ٤٥-٤٦ /۲ يذمرتلا عماج (1)

 .عوكرلا يف هيبنج نع هيدي
 .ةالصلا حاتتفا باب-١١١ ءةالصلا باتك يف ٤1/١ دواد يبأ ننس (۲)

 ٤۷۱/۱. دواد ېبآ ننس (۳)

 )٤( دواد ېبأ ننس ۱/ ٤۷٣ .



 ةالصلا باتك ۳۷۹

 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع كلام نب هللا دبع نب ىسيع انثدح
 يف ناک هنآ «يدعاسلا لهس نب شايع وا سابع نع كلام ينب دحأ
 اذهب «ديسأ وبأو ديح وبأو ةريره وبأ سلجلا ينو «هوبأ هيف سلجم
 .”رصقنیو دیزی ںیخلا

 يبأ نم هعمسي م ورمع نب دمحم نإ" :لاق نم رغ يذلا اذهف
 دق ًادمحم نأل هنود نم وأ یسیع طیلخت نم ملعا هللاو اذهو "دیم

 .هپ هثدح نیح هاورو هنم هعمسو هب هثدح دیم ابا ناب حرص

 !؟لهس نب سابع هنیبو هنیب لخدی فیکف

 هاورو «ديمح يبأ نع ورمع نب دمحم هاور ال اذه عقو امنإو

 دمحم نع :لاقو ةاورلا ضعب طلخ «ديح يبأ نع لهس نب سابعلا

 .سابعلا نع ورمع نبا
 .واولاب «سابعلا نعو :لوقي نأ يغبني ناكو

 ؛سابع نم هعمس دق هللا دبع نب یسیع نأ :اذه ىلع لدیو

 .كرابملا نبا ةياور ين امك

 نب دمحم نع هیوری مث لهس نب سابع هب ههفاشي فیکف
 !؟هنع ورمع

 .ةالصلا حاتتفا باب-١١١ «ةالصلا باتك يف ١/ ٤١١ دواد يبأ ننس (1)



V۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .دیح يبأ نع هتياور

 ءاهب يمر يتلا ةلعلا هذه نأ رهظو هللا دمج ثيدحلا حصف

 ةدهاش لهس نب سابع ةياور نأو «هظفحو هتوق ىلع لدت ام

 .ًاضعب هضعب قدصي قحلا اذكهو «ورمع نب دمح ةياورل ةقدصمو
 سابع نع هلادبع نب قاحسإ ثيدح نم يعفاشلا هاور دقو

 ."”ةباحصلا نم هعم نمو ديمح يآ نع لهس نب
 . ديم يبا نع سابع نع ناميلس نب حيلف هاورو

 هب موقت لصتم دانسإ وهو ورمع نب دمحم هيف رکذ ال اذهو

 ثيدحب لاغتشالاو اذه نع ضارعإلا يغبني الف ءةجحلا [ب /1]
 .لطابلاب هيلع قلعتلاو «رفعج نب ديمحلا دبع

 نأ ميلستلا ىلإ احفص هنع انبرضو «هلك اذه نع انلزن ول مث

 يف عقو دق مهولا نوي نأ هتیاغف «ةداتق ابآ كردي مل ورمع نب دمحم
 .هعم نمم هربغ نود هدحو ةداتق يبأ ةيمست

 ٥٦1/١. راثآالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا كلذ ركذ امك (1)

 .ةالصلا حاتتفا باب-١١١ «ةالصلا باتك يف ٤١١/١ دواد وبأ هجرخأ (۲)

 هنأ ءاج ام باب-۱۹۳ ءةالصلا باوبأ يف ٤٥-٤٦ /۲ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح :لاقو «عوكرلا يف هيبنج نع هيدي يناجي
 باب-١٠ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۸٠/١ هننس يف هجام نٻاو

 .عوكرلا نم هسآر عفر اذإو عكر اذإ نيديلا عفر



VYةالصلا باتك  

 نم دحأ دنع هيف حدقلاو هثيدح كرت هدرجمب زوجي ال اذهو

 .ةمئألا

 رخآب لجر مسا هيلع هبتشاو يسنو طلغ نم لک ناک ولو

 .سانلا يديأ نم اهتاورو ثيداحألا تبهذل «هثيدح طقسي
 رکذ نوکی نآ كلذ نم مزليفأ ةداتق ابأ هتيمست يف طلغ هبهف

 ابأ تيارو "ديم ابأ تعمس" :هلوق يف حدقيو ًاطلغ ةباحصلا يقاب

 !؟"لاق دیم ابأ نآ"و دیه

 مهيف" :هلوق يهو ةاورلا اهيلع قفتي رل ةظفللا هذه نإف ًاضيأو

 ورمع نب دمحم نع هاور ةلحلح نب ورمع نب دمحم نإف «"ةداتق وبأ

 ملو يراخبلا هاور هقيرط نمو "ةداتق وبأ مهيف" :ركذي ملو ءاطع نب
 .اهرکذی

 ("اهرکذی لو ميشه هنع هاورف رفعج نب ديمحلا دبع امأو

 اهاركذف ديعس نب ىيحيو دلخم نب كاحضلا مصاع وب هنع هاورو

 اهب درفت رفعج نب دیمحلادبع نظأو "٠ هنع

 .هججرخت قبس (۱)

 ۲٥۸/۱. و ۲۱۳/۱ هفنصم يف ةبیش يبآ نبا هجرخآ (۲)

 .ثيدحلا ظفل ركذي ملو ٠١۲/۹ دنسم ين رازبلا هجرخأو

 نم باب-۱۸۱ «ةالصلا باتک يف ٥۸۸/۱-٥۸۹ هننس يف دواد وې هجرخآ (۴)

 .ةعبارلا يف كروتلا ركذ



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف ناك دق ةملسم نب دمحم نأ مهوب تسيل اهنأ نيبي امنو
 دمع نس رصاقتت م اذإف «نيعبرأو ثالث ةنس هتافوو «طهرلا كئلوأ

 امإ هتافوو ةداتق يبأ ءاقل نع رصاقتت فيكف «هئاقل نع ورمع نبا
 هللاو !!؟مهضعب دنع نيعبرألا ليبق وأ نيرثكألا دنع نيسمخلا دعب

 .باوصلل قفوملا

 .هنم باب-۲۲۷ «ةالصلا باوبأ يف ۲-۱۰۸ هعماج يف يذمرتلاو

 عباصأ حتف باب-۸٤ «قیبطتلا باتک يف ۲-٥٥۹4 ىبتجملا يف يئاسنلاو

 .ديعس نب ىيحي نع «دوجسلا يف نيلجرلا
 باب-۷۲ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۳۳۷/۱ هننس يف هجام نڼباو

 .مصاع يبآ نع ءةالصلا ماعتإ



Voةالصلا باتك  

 .-"ةالصلا حاتتفا- بابلا اذه ين هللا هحر ميقلا نبا لاقو

 ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ ثيدح بقع
 .ثيدحلا ةريره يبأ نع

 نع ةعامج ءاور ملسم طرش ىلع ثيدحلا اذهو :لاق

 .ركب يپآ نع يرهزلا

 . ۱۱۷ مقر بابلا ٤۷۳/۱ داود يبآ ننس (۱)

 ۳٠٠١. /۱ دواد يبآ ننس رصتخو

 ةالصلل ربك اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک :لاق هنأ ةريره يبأ نع (۲)

 لثم لعف دوجسلل عفر اذإو «كلذ لثم لعف عكر اذإو «هيبكنم وذح هيدي لعج
 .كلذ لثم لعف نيتعكرلا نم ماق اذإو كلذ

 باب-۱۱۷ «ناذألا باتک يف ۳۱۸/۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ ثیدحلاو

 .هوحنب دوجسلا نم ماق اذإ ريبكتلا

 ريبكتلا تابثإ باب-١٠ «ةالصلا باتك يف ۲۹۳/۱-۲۹٤ هحیحص يف ملسمو

 .ًاضيأ هوحم ءةالصلا يف عفرو ضفحخ لك يف
 ريبكتلا باب-١۹ «قيبطتلا باتك يف ٠۸۲/۲-٥۸۳ یبتجلا يف يئاسنلاو

 .دوجسلل



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۷٦

 .'عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب ءانثأ يف لاقو

 اذه نم لوألا ثيدحلا رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ."ةمقلع نم نمهحرلا دبع عمسي م هريغ لاقو :بابلا

 تعمس كلملا دبع نب نايفس لاقو :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 لوأ يف هيدي عفر هنأ دوعسم نبا ثيدح تبثي مل :لوقي كرابملا نبا

 .ةريبكت

 اذه نع يبا تلاس :للعلا باتك يف متاح يب نبا لاقو

 اذه یورو «يروثلا هيف مهو :لاقي ءاأطخ اذه :لاقف «ثيدحلا

 هيلع هللا یلص ينلا نأ ») :مهلك اولاقف «مصاع نع ةعامج ثيدحلا

 دحأ لقي ملو «« قبطف عكر مث «هیدي عفرف «حتتفا 1/٤۲1] ملسو

 .(۱۱۹) مقر بابلا ٤۷۷-٤۷۸« /۱ داود يبأ ننس (۱)

 :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق ةمقلع نع دوسألا نب نمحرلا دبع ثيدح دنع

 عفری ملف یلصف :لاق ؟ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالص مکب يلصأ الا

 ۰ .ةرم الإ هيدي

 نأ ءاج ام باب-۱۹۱ «ةالصلا باوبآ يف ٤١ /۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثيدح :لاقو «ةرم لوأ يف الإ عفري مل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .كلذ كرت يف ةصحخرلا-١۲ «قيبطتلا باتك يف ٠٤٠١ /۲ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .1۸۳ مقرب دواد يب ننس حيحص ين ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .۳۹۸/۱ دواد يب ننس رصتخ (۲)

 هنأ رکذ نم باب-۱۱۸ «ةالصلا باتک ين ٤٤۷/١ هننس يف دواد وبا :هاور (۴)



 ةالصلا باتك ۳¥

 .'يروغلا یور ام

 ن بیلک نب مصاعو رصتخ دوعسم نبا ربخ :مکاحلا لاقو

 ."حيحصلا يف هثيدح جرخي

 ظفحلا يف سیل هنآ الإ ؛ملسم هب جتحا دقف «لاق امک سیلو

 .هلاثمأو باهش نباک

 دقف «ءيشب سيلف ؛ةمقلع نم نمحرلا دبع عامس راكنإ امأو

 .يص وهو ةشئاع ىلع لخدأو «ةقث وهو «هنم عمس

 نع بيلك نب مصاعب هيبأ نع ماس ةضراعم نكلو

 .لبقت ال «دوسألا نب نم رلادبع
 :ثيدحلا يف لوقي عيكو ناك :هّللا دبع وبأ لاق :مرثألا لاقو

 نع :دمحأ لاق مث «ثيدحلا سفن ركذو ٠'ينعي' حرط ارو “ينعي

 ۾ مث" :هيف ةرم ريغ عيکو نم ينعي «هنم هتعمس بيلک نب مصاع

 .نيتنلا نم ماق اذإ هيدي عفري
 .قيبطتلا باب-١ «قيبطتلا باتك يف ٥۲۸/۲ یبتجنا يف يئاسنلاو

 ٩٦/۱. متاح يبآ نبال للعلا (۱)

 هللا دبع يبأ نع هننس يف لقن يقهيبلا نأ ١/ ۹١ ةيارلا بصن يف يعليزلا ركذ ()

 رصتخي ناكو «حيحصلا هثيدح جرخي ل بيلك نب مصاع :لاق هنآ مکاحلا

 .ربخلا يف ةظوفحم ريغ "دوعي ال مث" ةظفللا هذهو «ىنعملاب اهيدؤيف رتبخألا

 .راثآالاو ننسلا ةفرعم يف هدجأ ل كلذكو .ىربكلا ننسلا يف هدجأ ملو .ىهتنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۷۸

 ينعي" :هيف لوقي عيكو ناك :يعيكولا نم رلادبع وبأ يل لاقف "دعي

 .دمحا مسیتو "دع ا مث
 هل ثيدحلا اذه :""هل ةالصلا باتك يف يتسبلا متاح وبأ لاقو

 ۾ مئ" :ةظفلو «ليوط ثيدح نم هرصتخا ًاعيكو نأل «هنهوت ةلع
 امرف ينعي ءاهلبقو هلبق نم «ربخلا رخآ ين امه وقي عيكو ناك امنإ "دعي

 «لبنح نب دمحأو مدآ نب ییجب نع هفیعضت يراخبلا ىكحو
 .يقهيبلاو «يتطقرادلاو «يمرادلا هفعضو «هيلع امهعباتو

 :ظافلأ ةعبرأب يور ثيدحلا اذهو

 ."« دعي مل مث «ةرم لو يف هيدي عفرف » :هلوق :اهدحأ

 ۳ ةرم الإ هيدي عفري ملف » :ةيناثلاو

 .اهاوس ركذي ل(« ةرم لوأ يف هيدي عفرف » :ةثلاثلاو

 ةفص" :مساب ًاباتك هل نأ ۱۸٤/٩ حیحصلا هباتک يف نابح نبا متاح وبآ رکذ (۱)

 ريغ وهو .ميقلا نبا هنع لقن يذلا "ةالصلا" باتك سفن هلعلو “ةالصلا

 .ملعأ اميف عوبطم
 .كلذ كرت-۸۷ «حاتتفالا باتك يف ٠٠٠١ /۲ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 .باہلا لوآ يف هجيرخت قبس دقو «دواد وب هجرخآ (۳)

 رکذی مل نم باب-۱۱۹ «ةالصلا باتک يف ٤۷۹/۱ هننس يف دواد وأ هجرخا )٤(

 .عوكرلا دنع عفرلا



 ةالصلا باتك ۴۷۹

 .'«ةدحاو ةرم هيدي عفرف )) :ةعبارلاو

 نأ امإف اهيقاب امأو "دعي م مث" :هلوق يف نكمم جاردإلاو

 .احیحص نوکی نأ امإو «ینعملاب يور دق نوکی

 .قباسلا ردصملا (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰

 دنع عفرلا ركذي مل نم باب يآ- بابلا ءانثأ ين لاقو
 .'-عوكرلا

 نم يناثلا ثيدحلا بقع :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب

 كلذكو «يراخبلا لاقو :-بزاع نبا :وهو- ءاربلا نع «بابلا

 ةبعشو يروثلا مهنم «أيدق ديزي نم اوعمس نيذلا ظافحلا ىور
 .""دوعي ال مث" :هیف سیل ریهزو

 دمحأ تلأس :يمرادلا نامثع لاقو :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 .ثيدحلا اذه حصي ال :لاقف «ثيدحلا اذه نع لبنح نب

 :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :يلهذلا دمحم نب ىيحي لاقو

 ۳ هاو ثيدح اذه

 .(۱۱۹) مقر بابلا ۰٤۷۸/۱ داود يبآ ننس (۱)

 نأ ءاربلا نع ىليل يبآ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي ثيدح دنع
 نم بيرق ىلإ هيدي عفر ءةالصلا حتتفا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .دوعی ال مث هینذآ

 . ۱٥۴ مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابل الا هفعضو

 ۳٣۹/۱. دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 ء١۲۷٠ /۷ يدع نبال لماكلا :ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا فيعضت يف رظنا (۳)

 ٤٠١/١. ةيارلا بصنو



 ةالصلا باتك ۳۸1

 .بابلا اذه يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب ميقلا نبا لاق مث

 ًايكاح ءءاربلا ثيدح يف مدقتملا مالكلا اذه [ب ]٤۲/ بقع
 نع سيردإ نباو دلاخو ميشه ثيدحلا اذه یور :دواد يبآ نع

 .'"دوعی ال مث" :اورکذی مل «دیزی
 ديزي نع ةنييع نبا نع يعفاشلا هاورو :ميقلا نبا لاق

 ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ») :هظفلو

 هتعمسف «ديزي تيقلف ةفوكلا تمدق مث :ةنييع نبأ لاق «« هيدي عفر

 لاق .هونقل دق مهنأ تنظف ."دوعي ال مث" :هيف دازو .اذهب ثدحي

 . . "ديزي طيلغت ىلإ نايفس بهذ :يعفاشلا
 . "هاو ثيدح اذه :دمحأ مامإلا لاقو

 ةبعش هاورو «دايز يبأ نب ديزي هب درفت :ربلا دبع نبا لاقو

 :مهنم دحأ ركذي مل هللا دبع نب دلاخو ميشهو ةنييع نباو يروثلاو
 .“دوعی ال مث

 فيعض ؛دايز “[يبا] نب ديزي :نيعم نب ییجي لاقو

 ۳٣۹/۱. داود يبآ ننس رصتخ (۱)

 . ٣۱۷ص هدنسم يف يعفاشلا هاور (۲)
 ٤٠٠۲/١. ةيارلا بصن :رظنا (۳)

 )٤( ربلا دېع نہال دیهمتلا ۲۲۰-۲۱۹/۹.

 ) )۵.طوطخملا نم ةطقاس



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸۲

 ."عيدحلا

 . "كاذب سيل :يدع نبا لاقو

 ديزي هاور امنإ ؛اذهب جتحملل انلق :ريبكلا يديمحلا لاقو

 . "ديزي دیزیو
 .نیدحلا اذه هنع حصي ال :هنع ةياور يف دمحأ لاقو

 هذه ةونقل مهنأ «نايفس لوق ققحجب امو :يمرادلا لاقو

 لهأ نم مهريغو اميشهو ةيواعم نب ريهزو يروثلا نأ «ةملكلا
 .ةرخأب هنم عمس نم اهب ءاج امنإ ءاهب اوئيجب م «ملعلا

 انثدح نايفس نع راشب نب ميهاربإ هاور دقو :يقهيبلا لاق

 بزاع نب ءاربلا نع ىليل يبآ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي
 «هیدی عفر ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تیآأر ›) :لاق

 املف :نايفس لاق «« عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «عكري نأ دارأ اذإو

 ال مث «ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري » :لوقي هتعمس ةفوكلا تمدق

 ۷٦/۲. يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۱)
 ."هثیدح بتکب هفعض عمو" ۲۷٦/۷: لماکلا يف يدع نبا لاق (۲)

 ۷٦/۲. يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۳)
 ۲۷١/۷ يدع نبال لماكلا :ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا فيعضت يف رظنا (6)

 ١/ ٤٠٠١. ةيارلا بصنو

 )١( يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ۲/۷٦.



AYةالصلا باتك  

 .هونقل مهنآ تننظو «« دوعی

 «تابثألا ظافحلا نم هنآ رّدَف ولف ديزي نع هجوأ ةثالث هذهف

 يتلا ةتباثلا ثيداحألا ىلإ عوجرلاو «هكرت بجول هثيدح فلتخا دقو
 .اهوحنو هيبأ نع ماس نع يرهزلا ثيدح لثم «فلتخت ۾

 يف ؛فلتخملا برطضملا يهاولا ثيدحلا اذه لث اهتضراعمف

 .نالطبلا ةياغ

 .نومأم ةقث راشب نب ميهاربإو :مكاحلا لاق
 .ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو

 سیل هنأک یتح «تاماطلاب نایفس نع يتأي :لمحأ لاقو
 ."نایفسب

 .۷/۲ يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()

 ١/ ٤١. يليقعلا ءافعض :رظنا ()

 ۱٤١۱/۱-۱٤٩. لادتعالا نازیمو ۱ يليقعلا ءافعض :رظنا (۳)



۳Aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 .ءاعدلا نم ةالصلا هب حتفتست ام باب يف لاقو

 نع لوألا ثيدحلا رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 الوطم يئاسنلاو ‹"يذمرتلاو "لسم هجرخأو :يلع

 رصتخ )0 و (0)

 رخآ يف يذلا ءاعدلا اذه تقو يف فلتخاو :ميقلا نبا لاق

 . لاق ملس اذإو" :لاق انه هرکذ امک دواد يبأ ننس يفف :ةالصلا

]1/1[ 

 هجام نبا هجرخأو

 .(۱۲۱) مقر بابلا ٤۸۱-۰٤۸۳ /۱ دواد يبأ ننس (۱)

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک :لاق يلع ثيدح دنع

 اذإو :هيفو «...ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو)) :لاق مث رب

 امو تررسأ امو «ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا» :لاق ةالصلا نم مّلس

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «...تنلعأ

 باب-١۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٠۳٤/۱-٥۳٦ ملسم حیحص (۲)

 .همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا

 ثالث نم «هنم باب-۳۲ «تاوعدلا باتک يف ٤٥٤/٩-٤٥٥ يذمرتلا عماج (۳)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :اهنم دحاو ىلع لاق قرط

 ركذلا نم رخآ عون-۷١ «حاتتفالا باتك يف ٤1۷-٤1۸ /۲ يئاسنلل ىبتجلا )٤6(

 .ةءارقلاو ريبكتلا نيب ءاعدلاو

 دوجس باب-١۷ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ين ١/ ٠٠٠ هجام نبا ننس (۵)

 .يلع نع عفار يبأ دنع نآرقلا

 )٦( دواد يب ننس رصتخ ۱/ ۳۷۲.



Aoةالصلا باتك  

 :ناتیاور ملسم حیحص ينو

 :ميلستلاو دهشتلا نيب «لوقي ام رخآ نم نوكي مث" :امهادحإ

 .هرخآ ىلإ "يل رفغا مهللا»

 ‹«يل رفغا مهللا» :لاق ملس اذإو :لاق" :ةيناثلا ةياورلاو

 .دواد وبآ هرکذ امک

 باب يف هلخدآ ًاملسم نآ وهو «رخآ ءيش ثيدحلا اذه ينو

 حاتتفالا اذه نأ اذه رهاظو «ليللاب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةالص

 .ليللا مايق يف ناک

 ناک» :ثيدحلا اذه يف هحيحص يف نابح نباو يذمرتلا لاقو

 مث ربك ةبوتكلا ةالصلا ىلإ ماق ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ."عیدحلا (لاق

 :لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم ثيدح نم يئاسنلا ىورو
 نإ :لاق مث ربك ةالصلا حتفتسا اذإ ملسو هيلع هللا یلص يلا ناک»

 هل كيرش ال «نيملاعلا بر هلل يتامو يايغو يکسنو يتالص

 .ةرشابم ىلوألا ةياورلا دعب هحيحص يف اهجرخا ()
 .هنم باب-۲ «تارعدلا باتک يف to0-t06/0 يذمرتلا عماج )۳(

 VEN 14-A /0 نابح نبا حیحصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸٦

 .هدعب ءاعد رکذو )) نيملسلملا لوأ انآو ترم كلذبو

 لإ مث «ةنيدملا لإ عجر «یصهح ثٹیدح اذه :یئاسنلا لاق

 کم

 نيب ءاعدلا نم رخآ عون-١٠ «حاتتفالا باتك يف ٤٦٦/۲ ىبتجنا يئاسنلا ننس (1)
 .ةءارقلاو ريبكتلا

 ۳٠۳/١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)



FAYةالصلا باتك  

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا باب ين :لاقو

 ايكاح ةشئاع ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 وبآ :وه اذه ديحو :لاق نأ ىلإ «رکنم ثيدح اذه :دواد يبأ نع

 .ناخيشلا هب جتحا ؛جرعألا يكمل ا سيق نب ديح ناوفص

 ‹«تاقثلا دحأ سيق نب ديمح :ناطقلا نبا لاق :ميقلا نہا لاق

 ناميلس نب رفعج نع ريس نب نطق ةياور نم هنأ هتلع امنإو
 .دیمح نع

 «هيلع لمحي ةعرز وبأ ناكف ملسم هنع یور ناک نإو نطقو

 ام ثيداحأ سنآ نع تباث نع ناميلس نب رفعج نع یور :لوقیو
 .هیلع رکنا

 )۱١١(. مقر بابلا ءةالصلا باتك يف ٤۹۷/۱ دواد يبأ ننس (۱)

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا ري ل نم باب :عوبطملا يف بابلا ناونعو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلج :تلاق «كفإلا ركذو «ةشئاع ثيدح دنع

 ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذوعأ)») :لاقو ههجو نع فشكو «ملسو

 .ةيالا (مكنم ةببمُح كفألاب اوُءاج َنيِْلا نرل
 نع ةعاج ثيدحلا اذه ىور دقو «ركنم ثيدح اذهو :دواد وبأ لاق مث

 رمأ نوكي نأ فاخأو «حرشلا اذه ىلع مالكلا اذه اوركذي مل «يرهزلا

 .ديمح مالك نم ةذاعتسالا

 . ۱٣۷ مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۳۷۹ /۱ دواد يبأ ننس رصتخم (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸۸

 .هيف فلتخ ًاضيأ رفعجو

 يف -فالخ الب ةقث وهو- ديح ىلع لمحي نأ يغبني سيلف
 . هيف فلژغ تح نم هنع هپ ءاج ءيش

 . "14/۳ ماهيإلاو مهولا نایب (۱)



 ةالصلا باتك ۳۸۹

 .""هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب يف لاقو

 نب ةدابع ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 رجفلا ةالص يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا فلخ انك :لاق تماصلا

 ."نسح ثیدح :لاقو «يذمرتلا هجرخأو «ثیدحلا

 نع هاور قاحسإ نبا نأب ثيدحلا اذه لعأو :ميقلا نبا لاق

 نعنع اغإو .لوحکم نم هعامسب حرصی ل سلدم وهو «لوحکم
 .دواد وبأ هاور كلذكو «هثيدحب جتحي ل نعنع اذإ سلدملاو

 نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ هاور دقو :يقهيبلا لاق

 كلذب ثيدحلا راصف «لوحكم نم هيف هعامس ركذف «قاحسإ
 . "حص ًالوصوم

 )۱۳١(. مقر بابلا ٥٠١ /۱ دواد يبآ ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلحخ انك :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح دنع

 هيلع تلقثف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقف «رجفلا ةالص يف ملسو
 اي اه «معن :انلق ؟مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعل :لاق غرف املف «ةءارقلا

 .«اهب أرقي مل نمل ةالص ال هنإف «باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال :لاق «هللا لوسر

 ام باب-۲۳۲ ءةالصلا باوبأ يف ۱۱١/۲-۱۱۷ هعماج يف يذمرتلا :هجرخاو

 .نسح ثيدح :لاقو «مامإلا فلح ةءارقلا يف ءاج

 . ۱۷١ مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۳۹۰ /۱ دواد ېب ننس رصتخ (۲)

 . ٠۲ /۲ يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۰

 وه :لاقو «مامإلا فلخ ةءارقلا باتک يف يراخبلا هأور دقو

 . هيف هثیدحب جتحاو «هیلع ینثأو قاحسإ نبا قثوو «حیحص

 وه :لاقو ًاضيأ قاحسإ نبا ثيدح ريغ نم هاور مث

 ]ب /1 . حیحص

 -۸۷ ۳٦-۲۷ :ص لولغز دیعس ط «مامإلا فلخ ةءارقلا ف يراخبلا هاور (۱)

 ٦۰-٦۲. :ص يف قاحسإ نبا ىلع ینثأو .۸

 .۸۸ «۳ ٦ :ص لولغز دیعس ط «مامإلا فلحخ ةءارقلا ف يراخبلا هاور ()



 ةالصلا باتك ۳41

 . رهجي مل اذإ ةءارقلا ىأر نم باب يف لاقو

 ةريره يبآ ثیدح رخآ ف نيدلا یکز ظفاحلا لوق بقع

 هلوق :لاق سراف نب ییحي نب دمحم تعمس :دواد یبآ نع ًایکاح

 ."يرهزلا مالك نم «سانلا یهتناف

 ةميكأ نباب ثيدحلا اذه ىقهيبلا لعأ دقو :ميقلا نبا :لاق

 باب دنع عوبطملا يف هنكلو (۱۳۷) مقر بابلا ۵۱٦/۱-٥۱۷« دواد يبأ ننس (۱)

 ميقلا نبا هركذ يذلا بابلاو .مامإلا رهج اذإ باتكلا ةحتافب ةءارقلا هرك نم

 .بابلا اذه دعب يتأي
 ةالص نم فرصنا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبأ ثيدح دنع

 لوسر اي معن :لجر لاقف «ًافنآ مکنم دحأ يعم أرق له :لاقف ةءارقلاب اهيف رهج

 عم ةءارقلا نع سانلا ىهتناف :لاق !!؟نآرقلا عزانأ يلام لوقأ ينإ :لاق «هللا

 ةءارقلاب ملسو هيلع هللا یلص ينلا هيف رهج اميف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح تاولصلا نم

 ام باب-۲۳۳ ءةالصلا باوبأ يف ۱۱۸/۲-۱۱۹ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثيدح اذه لاقو «ةءارقلاب رهج اذإ مامإلا فلخ ةءارقلا كرت يف ءاج

 فلخ ةءارقلا كرت-۲۸ «حاتتفالا باتك يف ٤۷۸-٤۷4 /۲ یبتجلا يف يئاسنلاو

 .هب رهج اميف مامإلا
 ٠١۳- ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۷٦/١-۲۷۷ هننس يف ةجام نباو

 .اوتصنأف مامإلا ارق اذإ باب

 ۷۳١. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

 .۳۹۲ /۱ دواد يب ننس رصتخ (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۲

 رثكأ هتفرعم نم يرهزلا دنع نكي ملو «لوهجم وهو هب درفت :لاقو
 :ليقف ؛همسا يف اوفلتخاو «بيسملا نب ديعس ثدحب هآر نأ نم

 .يراخبلا هلاق «رامع :ليقو «ةرامع

 هلاق «يرهزلا لوق نم «"ةءارقلا نع سانلا ىهتناف' :هلوقو

 .دواد وبأو يراخبلاو تايرهزلا بحاص يلهذلا ىيحي نب دمحم

 ‹ثيدحلا نم هزيم نيح يعازوألا ةياورب كلذ ىلع اولدتساو

 يبأ لوق نم كلذ نوكي فيكو :لاق «يرهزلا لوق نم هلعجو

 اميفو هيف رهج اميف «مامإلا فلخ ةءارقلاب رمأي وهو «ةريره
 .'تفاحخ

 نيعباتلا نم ةميكأ نبا نإف «فيعض ليلعتلا اذه :هريغ لاقو
 «ةريره يبأب سانلا ملعأ هيلع هركني مو ثيدحلا اذهب ثدح دقو

 .بيسملا نب ديعس وهو

 «هثیدح كرت بجوي اہ هحرج الو هيف حدق دحأ ملعی الو

 .يذمرتلا لاق امك ءانسح نوکي نأ هثیدح تاجرد لقأ اذه لثمو

 هاور دقف «هلاق يرهزلا ناك نإو «"سانلا ىهتناف" :هّلوقو

 لب !؟نيرمألا نيب فانت يأو «ةريره يبأ لوق يرهزلا نع رمعم
 امک يرهزلا هلاقو «رمعم لاق امك ةريره وبأ هلاق «باوص امهالک

 ۱۱۷/۱-٠١۹. یربکلا ننسلا رظناو ٤۷-۰٤۸ /۲ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۱)



 ةالصلا باتك ۳4۴۳

 .دواد وبأ لاق امك ًاضیأ رمعم هلاقو «ءالؤه لاق

 لوق ناكل ءةريره يبأ لوق يف ةلع هل يرهزلا لوق ناك ولف

 ( .رمعم مالك كلذ لعجن نأو «يرهزلا لوق يف ةلع هل رمعم

 ةءارقلاب رمأي وهو ةريره يبأ نع كلذ حصي فيك" :هلوقو
 يف اهب ارقا" :لاق هنأ ةريره يبأ نع ظوفحلاف «"مامإلا فلخ
 .رهجلا لاح اهب أرقي نأ نایب هيف سیل قلطم اذهو «'"كسفن

 ًاماع ناك ولو «تاتكسلاو رسلا يف اهب أرقي :هل لاق هلعلو

 .ىلوأ هتياورب ذخألاو «ةباحصلا نم هريغ هيف هفلاخ هل يأر اذهف

 ِ نع دقاو نب ديز ثيدح نم يقهيبلاو ينطقرادلا ىور دقو

 نب ةدابع عمس هنأ «دومحم نب عفان نع لوحکمو ميکح نب مارح
 كتيأر :تلقف «ةءارقلاب رهجي ميعن وبأو «نآرقلا مآب أرقي تماصلا

 ماب رقت كتعمس :تلق ؟كاذ امو :لاق »ئيش كتالص يف تعنص

 هللا لوسر انب ىلص «معن :لاق «ةءارقلاب رهجي ميعن وبأو «نآرقلا

 املف «ةءارقلاب اهيف رهجي يتلا تاولصلا ضعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ترهج اذإ نآرقلا نم ًائيش أرقي دحأ نم مكنم له» :لاق فرصنا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف .هللا لوسراي معن :انلق «؟ةءارقلاب

 نم ًائيش مكنم دحأ نأرقي ال «نآرقلا عزانأ يلام لوقأ انأو » :ملسو

 باب-١۱ «ةالصلا باتک يف ۲۹٦/۱ هحیحص يف ملسم مامإلا هجرخآ (۱)

 .ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹٤

 .'« نآرقلا ماب الإ ءةءارقلاب ترهج اذإ نآرقلا 1/1

 .تاقث هلاجرو «نسح دانس :ينطقاردلا لاق

 اذه عمس لوحكمو «ةقث دقاو نب ديزو :يقهيبلا لاق

 نب عفانو «دومحم نب عفان هنبا نمو عيبرلا نب دومحم نم ثيدحلا
 ."تماصلا نب ةدابع نم اعمس عيبرلا نب دومح هوبأو دومحم

 يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع نايفس قيرط نم يقهيبلا ىورو
 ىلص يلا باحصأ نم لجر نع ةشئاع يبأ نب دمحم نع ةبالق
 مكلعل» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ملسو هيلع هللا

 نأ الإ اولعفت الف » :لاق «لعفنل انإ :اولاق « ؟ارقي مامإلاو نوأرقت

 . “نايفس نع ةعامج هاور « باتكلا ةحتافب مكدحأ أرقي

 هيلع هللا ىلص ينلا باحصأو «حيحص دانسإ اذهو :لاق

 1 اذإ رضي ال دانسإلا يف مهئامسأ ركذ كرتف «ةقث مهلك ملسو

 .۳۲۰ /۱ ینطقرادلا ننس (۱)
 .ه٠-١١٠ /۲ ةفرعملا ينو ء١٠٠٠ /۲ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 ٠۲۰. /۱ ینطقرادلا ننس (۲)

 ٠۳. /۲ يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 ٥١/۲. ةفرعملاو ٠١١/۲ ىربكلا ننسلا :رظنا (6)
 دبعو ء١٠ :ص ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو ۰۸۱/١ هدنسم يف دمحا هاورو

 . ٠۲۷ /۲ هفنصم يف قازرلا

 .۲۳۱/۱ ضیخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا هنسحو



 ةالصلا باتك 4°

 . هم حصأ وه ام هضراعي

 ءادلاخ هيف فلاخ بویآ نآ يهو ةلع ثيدحلا اذه نكلو

 .السرم ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةبالق يبأ نع هاورو

 نب ليعامسإ نع لمؤم نع يراخبلا خيرات يف كلذك وهو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةبالق يبأ نع بويأ نع ةيلع
 هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم ») هعفري رباج ثيدح امأو

 :ناتلع هلف « ۳« ةءارق

 ةناوع “وبأو ةنييع نباو يروثلاو ةبعش نأ :امهادحإ
 نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع هوور ظافحلا نم ةعامجو

 .السرم دادش

 ."هفقو فورعملا امنإو «هعفر حصي ال هنأ :ةيناثلا ةلعلاو

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم ۲/٠٤.

 ۲٠۷/۱. ریبکلا يراخبلا خیرات (۲)

 أرق اذإ باب-١١ ءةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۷۷/۱ هننس يف هجام نبا هجرخآ (۳)

 .اوتصنأف مامإلا

 .لصألا يف اذكه )٤(

 «يروثلاو ةبعش نع هجرخأ ثيح ٠٠١/۲ ىربكلا يقهيبلا ننس :رظنا )٥(

 .ةناوع يبأ نع هركذو

 وه اذه :لاقو ءًافوقوم هجرخأ ثيح ٠٠١/۲ یربکلا يقهيبلا ننس رظنا )١(

 .عوفرم ريغ هلوق نم رباج نع حيحصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹٦

 ىسوم ابأ تلأس :لوقي دمحم نب ةملس تعمس :مكاحلا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يورملا ثيدحلا نع ظفاحلا يزارلا

 نع هيف حصي ل :لاقف « ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم »

 ىلع هيف انخياشم دمتعا انإ ءيش ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .ةباحصلاو دوعسم نباو يلع نع تاياورلا

 نم ظفحأ ىسوم ابآ نإف «هتعمس ال اذه ينبجعأ :مكاحلا لاق
 ."ءامسلا ميدأ تحت يأرلا باحصأ نم انيأر

 ريبزلا يبأ نع ميلس يبأ نب ثيلو يفعجلا رباج هعفر دقو
 ."امهلثم وأ امهنم فعضأ وه نم امهعباتو «رباج نع

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هنع هلقن ۲/ ٠١.

 )( ةفرعملاو ء١١٠٠ /۲ ىربكلا يقهيبلا ننس :رظنا ۲/ ٠١.



 ةالصلا باتك ۳4¥

 .ةءارقلا نم ىمعألا ئزجي ام باب يف لاقو

 ميهاربإ ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 يف يراخبلا جتحا دقو :ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع يكسكسلا

 .يكسكسلا ميهاربإب هحيحص

 ."عيدحلا اذه ينطقرادلا ححصو :ميقلا نبا لاق

 .(۱۳۹) مقر بابلا ء۱ دواد يبا ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص يلا ىلإ لجر ءاج :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح دنع

 «هنم ينئزجب ام ينملعف ءأئيش نآرقلا نم ذحآ نآ عيطتسأ ال ينإ :لاقف ملسو

 الو لوح الو ءربکآ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحہس لق» :لاق

 .ثيدحلا «...هللاب الإ ةوق

 نم ئزجي ام-۳۲ «حاتتفالا باتك يف ٤۸۱/۲ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .نآرقلا نسحب ال نمل ةءارقلا

 ۷٤٤. مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ./۱ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .ءيشب هيلع ملکتی لو ۳٣۳/۱ هننس يف هاور (۳)

 .ىهذلا هقفاوو ١ مکاحلاو ۲۷۳ /۱ هحیحص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۸

 .'؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب ي لاقو
 نع لوألا ثيدحلا رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 اميف يوقلاب سيل كيرشو :ينطقرادلا نع ًايكاح رجح نب لئاو
 [ب ]٤٤/ . "هب درفنی

 نابح نبا متاح وبأو ةيزخ نبا هححص دقو :ميقلا نبأ لاق
 ."مكاحلاو

 )٠٤١(. مقر بابلا ءةالصلا باتك يف ٥۲٤/١ دواد ېب ننس (۱)

 دجس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيار :لاق رجح نب لئاو ثيدح دنع

 .هیتبکر لبق هيدي عفر ضهن اذإو «هیدی لبق هیتبکر عضو

 يف ءاج ام باب-٩۱۹۹ «ةالصلا باوبآ يف ٥٦/۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «دوجسلا يف نيديلا لبق نيتبكرلا عضو

 ىلإ لصي ام لوأ باب-۳۸ «قیبطتلا باتک يف ٥٥۳/۲ یبتجمنا يف يئاسنلاو

 .هدوجس يف ناسنإلا نم ضرألا

 .دوجسلا باب-١۹٠ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۸٦/١ هننس يف هجام نباو

 ۱۸١. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۳۹۸ /۱ دواد يبآ ننس رصتخم (۲)

 «ناسحإلا عم ۲۳۷ /۰ ناېح نبا حیحصو ۳۱۸/١ ةيزخ نبا حیحص )۳(

 ۲۲٠/١. كردتسملاو



 ةالصلا باتك ۳4۹۹

 نب دمحم ثيدح رخآ يف نيدلا يکز ظفاحلا لوق بقع

 م لئاو نب رابجلا دبع :هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع نع ةداحج
 ."هیبآ نم عمسي

 هتیاور نم هل جرخآ ملسمو «ةعامج هلاق "[:ميقلا نبا لاق]

 )۱٤١(. مقر بابلا ۰۲٤-٥۲٥ /۱ دواد يبأ ننس (۱)

 ىلص ىنلا نأ هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع نع ةداحج نب دمع ثيدح دنع

 ىلإ هاتیکر اتعقو دجس املف :لاق ءةالصلا ثيدح ركذف «ملسو هيلع هللا

 .هافك عقت نأ لبق ضرألا

 .۱۸۲ مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۳۹۸ /۱ يرذنملا رصتخم (۲)
 .حيضوتلل يه امنإو «لصألا يف تسيل (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٠

 .'اضيآ بابلا يف لاقو

 دبع نب دمحم ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 نع ًايكاح «ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نسح نب هللا
 الو :لاقو «هيلع معباتي ال نسح نب هللا دبع نب دمحم نآ يراخبلا
 ۹y مآ دانزلا يبآ نم عمس يردآ

 ثيدح نم يور دقو :يذمرتلا لاق :هللا هحر ميقلا نبا لاق

 ."ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع

 )۱٤١(. مقر بابلا ۱ دواد يبأ ننس (۱)

 يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نسح نب هللا دبع نب دمحم ثيدح دنع

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 .«هیتبکر لبق هيدي عضیلو «ریعبلا كربي امك
 رخآ باب-۲۰۰ «ةالصلا باوبأ يف ٥۷-٥۸ /۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 دانزلا يبأ ثيدح نم هفرعن ال «بيرغ ثيدح ةريره يبأ ثيدح :لاقو «هنم

 .هجولا اذه نم الإ

 لصي ام لوأ باب-۳۸ «قیبطتلا باتک يف ٥٥۳/۲-٥٥٤ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .هدوجس يف ناسنإلا نم ضرألا ىلإ

 ۷٤٩. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .۳۹۹/۱ دواد ېبأ ننس رصتخم (۲)

 ٥۸/۲. يذمرتلا ننس (۳)



 ةالصلا باتك ٤١

 .'"اضيأ بابلا يف لاقو

 :دواد يبآ نب ركب وأ لاقو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ءاهدحأ اذه ؛نادانسإ اهيف ممهو ءةنيدملا لهأ اهب درفت ةنس هذهو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع رخآلاو
 ."ملسو

 .""هيتبكر لبق هيدي عضي ناک :میقلا نبا لاق

 .قباسلا ثيدحلا دنع «قباسلا عضوملا يف دواد يبآ ننس (1)

 .۳۹۹/۱ دواد ېبآ ننس رصتخ (۲)

 ۳٠۱۸/١- هحیحص يف ةيزخ نباو ء١٠٠٠ /۳ طسوألا يف رذنملا نبا :هجرخأ (۳)

 :لاقو ۲۲٠/١ كردتسملا يف مكاحلاو ۳٤٤/١ هننس يف ينطقرادلاو ۹

 .يهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع
 ثيدحلا فارشألا ةفحت يف امك دبعلا نبأ ةياورب دواد يبآ ننس يف ثيدحلاو

 ثیداحأ هللا دیبع نع زیزعلا دبع یور :هبقع دواد وبآ لاقو ۰۸۰۳۰ مقر

 .ریکانم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 .اضیأ بابلا رخآ يف لاقو

 يف هثيدح يراخبلا جرخأو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع
 .هزاح يبأ نب زيزعلا دبعب ًانورقم هحيحص

 “اباحصأ ضعب معز دقو :رذنملا نبا لاق :ميقلا نبا لاق

 انثدحو :لئاقلا اذه لاقو «خوسنم نيتبكرلا لبق نيديلا عضو نأ

 نع يبأ انثدح «ليهك نب ةملس نب ىح نب ليعامسإ نب ميهاربإ
 عضن انك» :لاق دعس نع دعس نب بعصم نع ةملس نع هيبأ

 .“همالك مت “«نيديلا لبق نيتبكرلاب انرمأف ءنيتبكرلا لبق نيديلا
 :لاق دعس نب بعصم نع نيحيحصلا يف وه ثيدحلا اذهو

 ٬كلذ نع يناهنف «يتبکر نيٻ يدي تلعجف يبا بنج ىلإ تيلص »
 انرمأو «كلذ نع انيهنف هلعفن انك انإف ءاذه عنصت ال :لاقف تدعف

 .قباسلا ثيدحلا دنع «قباسلا عضوملا يف دواد يبأ ننس (1)

 .يدرواردلا زيزعلا دبع ىلع مالكلاو ۳۹۹/١ نئسلا رصتخم (۲)

 .عجاريلف «ةيزخ نبا هب دارملا نأ طسوألا ققحم نيب (۴)

 هدانسإ :لاقف ينابلألا هيلع قلعو ۳٠۹/١ هحيحص يف ةيزخ نبا هجرخأ )٤(

 هنباو «بيرقتلا يف امك كورتم ةملس نب ىيحب نب ليعامسإ ءأدج فيعض
 .فيعض ميهاربإ

 ٠٠٠/۲. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو

 )( طسوألا ۱١۷/۳.



f.ةالصلا باتك  

 .'”« بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ

 «قيبطتلا ةصق وه خوسنملا نأ دعس نع فورعملا وه اذهف

 .بكرلا ىلع يديألا عضوو

 ىلع نيديلا عضوم نم هيف طلغ ةاورلا ضعب لعلو

 .نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ىلإ «نيتبكرلا

 «بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو" :رذنملا نبا لاق

 لاق هبو «باطخلا نب رمع :هیدی لبق هیتبکر عضی نأ یآر نممف

 وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو راسي نب ملسمو يعخللا

 ."ةفوكلا لهأو هباحصأو ةفينح

 . "كلام :هلاق «هيتبکر لبق هيدي عضي :ةفئاط تلاقو

 لبق مهيديأ ]١/٤١[ نوعضي سانلا تكردأ :يعازوألا لاقو
 . "بکر

 ١٠۸- «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۳۱۹/۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 .عوكرلا يف بكرلا ىلع فكألا عضو باب
 باب-١ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۸۰/۱ هحیحص يف ملسمو

 .قيبطتلا خسنو عوكرلا يف بكرلا ىلع يديألا عضو ىلإ بدنلا
 :ةيعفاشلا بهذلو ۳٠/٠١-۳۲ يسخرسلل طوسبملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۲)

 ./۱ :عدبملا :ةلبانلا بهذملو ١/ ۷٠١-۷1 بذهملا

 ١/ ۳۳١۷. يودعلا ةيشاحو ۱۸/١ يناودلا هكاوفلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ()

 ٠٠١-٠١١. /۳ رذنملا نبال طسوألا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

0 
 . ثيدح هيف رمع نبأ نع يورو

 ىلع لدل ًاظوفحم ناك ولو «لاقم هدانسإ يفف دعس ثيدح امأ

 .قيبطتلا خسن ثيدح هيبأ نع بعصم نع ظوفحلا نأ ريغ «خسنلا

 مصاع نع ثايغ نب صفح ثيدح نم ينطقرادلا یور دقو

 ۳ هيدي هاتبکر تقبسف «ریبکتلاب طحنا

 نب دمحم نع ىسوم نب ميهاربإ ثيدح نم يقهيبلا یورو
 يلا نع ةريره يب نع هدج نع ديعس نب هللا دبع نع ليضف

 لبق هيتبكرب ًأدبيلف مكدحأ دجس اذإ » :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 ۳ لمجلا كورب كري الو «هيذدي

 دمحم نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور كلذكو :يقهيبلا لاق

 .فیعض يربقملا ديعس نب هللا دبع نأ الإ «لیضف نبا

 .كورتم :يراخبلاو دمحأ لاق :تلق

 ۳٠۱۸/١- هحیحص يف ةيزخ نباو ء١٦٠٠ /۳ طسوألا يف رذنملا نبا هاور (1)

 .۲۲۹/۱ كردتسملا يف مكاحلاو ۳٤٤/١ هننس يف ينطقرادلاو ۹

 ٣٤٠٥. /۱ ينطقرادلا ننس (۲)

 ٠٠١/۲. یربکلا يقهیبلا ننس (۳)

 )٤( ةبیش بأ نبا فنصم ۱/ ۲٣٣.

 )٥( ىربكلا ننسلا 1/۲



f0ةالصلا باتك  

 ثيدح فالحخ وهو «يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو

 .هلع جرعألا

 ةملس نب ىيحي ثيدح نم هحيحص يف ةيزخ نبأ ىور دقو

 عضن انك » :لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع هيبآ نع لیهک نبا

 ."« نيديلا لبق نيتبكرلاب انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا
 لاق دقو «ليهك نب ةملس نب ىیحي ىلع هرادم ثيدحلا اذهو

 .ريكانم هثيداحأ يف :يراخبلا لاقو ءةقثب سيل :يئاسنلا

 خسن هيبأ نع دعس نب بعصم نع ظوفحلا :يقهيبلا لاق
 .""فيعض ةياورلا هذه دانسإو «قيبطتلا

 .هریغو "”يمزاحلا لاق كلذكو

 :هوجول نيتبكرلاب ةءادبلا :حجارلاو

 ثیدحو «هيلع فلتخب مل رجح نب لئاو ثيدح نأ :اهدحأ

 .انركذ امک هيف فلتخا دق ةريره يبأ

 لمجل اب هبشتلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :يناثلا

 .هيتبکر لبق هيدیب ادبی امن كرب اذإ لمحل او «هکورب يف
 هبشتلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل قفاوم اذهو

 .هج رخت قبس (۱)

 ٠٠١/۲. یرکلا ننسلا (۲)
 .۲۲۱ :ص رابتعالا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “٤٠

 تافتلاو ءرقنلا يف بارغلاب هبشتلا نع ىهنف :ةالصلا يف تاناويحلاب
 «بلكلا ءاعقإك ءاعقإو «عبسلا شارتفاك شارتفاو «بلعثلا تافتلاك

 .ريعبلا كوربك كوربو «ليخلا بانذأك مالسلا يف يديألا عفرو

 مصاع نع ثايغ نب صفح ةياور نم سنأ ثيدح :ثلاثلا

 .فلتخب ملو «هنع لوحألا

 هللا دبع ثيدح امأو «باطخلا نب رمع نع تباث هنأ :عبارلا

 :هنع روهشملا :يقهيبلا لاقف فوقوملا امأو «فيعض هنم عوفرملاف هنبا

 نيديلا نإف ءامهعفريلف عفر اذإف هيدي عضيلف مكدحأ دجس اذإ »)

 .'« هجولا دجسی امک نادجست

 ٠٠١/۲-٠١٠. یربکلا يقهيبلا ننس (۱)



 ةالصلا باتك 0¥

 عوكرلا يف هباص ميقي ال نم ةالص باب ين ميقلا نبا لاقو
 .“دوجسلاو

 ةدراولا ثيداحألا نم هريغو «هتالص ءيسملا ثيدح بقع

 .بابلا يف
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالص قايس يف :لصف

 اهيف [ب ]٤٠٥/ ثيداحألا قافتا نايبو

 اهيف دراولا فيفختلا نأ نظ نم طلغو
 اه نوراقنلاو ةالصلا قارس «هداتعا يذلا فيفختلا وه

 ةالصلا تقمر » :لاق بزاع نب ءاربلا نع نيحيحصلا يفف

 دعب هلادتعاف «هتعکرف همایق تدجوف ملسو هيلع هللا یلص دمحم عم

 نيب ام هتسلجف هتدجسف «نیتدجسلا نیب هتسلجف «هتدجسف «هعوکر

 . "لسم ظفل « ءاوسلا نم ًابيرق «فارصنالاو ميلستلا

 بلغ :لاق مكحلا نع ةبعش نع ًاضيأ ملسم حيحص ينو

 دوأد يبآ ننس رصتخو )۱٤۸(« مقر بابلا ٥۳۳/۱-٥٤١ داود يبأ ننس (۱)

A-0 

 ماعتإ دح باب-١۱۲ «ناذألا باتک يف «حتفلا عم ۳۲۲/۲ يراخبلا حیحص (۲)

 .هيف لادتعالاو عوكرلا

 ةالصلا ناكر لادتعا باب-۳۸ «ةالصلا باتك يف ۳٤۳/۱ ملسم حیحصو

 .مامت يف اهفيفختو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 نب ةديبع ابأ رمأف «ثعشألا نبا نمز -هامس دق- لجر ةفوكلا ىلع
 عوكرلا نم هسأر عفر اذإف «يلصي ناكف «سانلاب يلصي نأ هللا دبع
 ءلمو تاومسلا ءلم ءدمحلا كل انبر مهللا :لوقأ ام ردق ماق

 ال عنام ال .دجماو ءانثلا لهأ «دعب ءيش نم تئش ام ءلمو «ضرألا

 لاق .دجلا كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم ال يطعم الو «تيطعأ
 ءاربلا تعمس :لاقف ىليل يبأ نب نمهحرلا دبعل كلذ تركذف :مكحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص تناك» :لوقي بزاع نبا

 نيتدجسلا نيب امو هدوجسو «عوكرلا نم هسأر عفر اذإو هعوكرو
 .'«ءاوسلا نم ًابيرق

 مايقلا الخ ام » :هيف لاقو «ثيدحلا اذه يراخبلا یورو

 ( ."«ءاوسلا نم ابيرق دوعقلاو

 يف ناديزي ءدهشتلا دوعقو ةءارقلا مايق مايقلا نأ كش الو

 زجوی ملسو هيلع هللا یلص ناک الو «ناكرألا ةيقب ىلع لوطلا

 .ءاوسلا نم ًابيرق هتالص تراص «ناكرألا ةيقب يفوتسيو «مايقلا
 برق ةرات ءارلاو «ىرخألا قدصت نيتياورلا نم ةدحاو لكف

 ىلإ جاتحاف ددحو ىنثتسا ةراتو «دوعقلاو مايقلا ركذي ملف «ددحي لو

 ناکرأ لادتعا باب-۳۸ «ةالصلا باتک ف E-Et/ا ملسم حیحص )1)

 .مامت يف اهفيفختو ةالصلا

 .ابیرق هجي رخت قبس دقو (۲)



 ةالصلا باتك 4۹

 .دوعقلاو مايقلا ركذ
 هنآ «دوعقلاو مايقلا ءانشتسا نم مهف ثيح مهضعب طلغ دقو

 ءامهففخي ناك هنإف «نيتدجسلا نيب دوعقلاو عوكرلا نم مايقلا ىنثتسا

 .ناريصق نانكر امهنإف «ناكرألا ةيقب نم ابيرق انوكي ملف

 ركذ دق هنإف ء«هلطبي ثيدحلا قايس نإف «مهفلا ءوس نم اذهو

 ربو «ناكرألا ةيقب عم امهركذي فيكف ءامهنايعأب نينكرلا نيذه

 ةلزنمب الإ اذه لهو !؟اهنم امهينشتسي مث ءاه نايواسم امهنأب امهنع

 !؟ورمعو دیز الإ «دلاخو رکبو ورمعو دیز ماق لئاقلا لوق

 هيلع هللا ىلص ينلا نع نينكرلا نيذه ليوطت تبث دقو

 :ةحيرص ةحيحص ثيداحأ ةدع يف ملسو

 يبأ ةباصإ ىلع بزاع نب ءاربلا لدتسا دقو ءاذه :اهدحأ

 ةالص تناك » :هلوقب «عوكرلا نم لادتعالا نكر هليوطت يف ةديبع

 هدوجسو هسأر عفر اذإو هعوکرو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .« ءاوسلا نم ًابيرق ء[٦٤/1] نيتدجسلا نيب امو

 ‹نينكرلا نيذه ففخب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك ولو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع وري ملو «ةديبع يبأ ةالص ءاربلا ركنأل

 .هبيوصت نمضتي ام ملسو

 ةملس نب داح ثيدح نم هحيحص يف ملسم هاور ام اهنمو
 نم ةالص زجوأ دحأ فلخ تيلص ام :لاق سنأ نع تباث انربخأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 ةالص تناك «مامت يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر “[ةالص]

 ركب يبأ ةالص تناكو «ةبراقتم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر ناكو «رجفلا ةالص يف دم رمع ناك املف «ةبراقتم
 دق :لوقن یتح ماق ««هدمح نمل هللا عمس» :لاق اذإ ملسو هيلع هللا

 هاور «مهوأ دق :لوقن ىتح نيتدجسلا نيب دعقيو «دجسي مث «مهوأ

 ."ظفللا اذهب ملسم

 تباث انربخا :ةملس نب داح ثیدح نم دواد وب هاورو

 نم ةالص زجوأ لجر فلخ تيلص ام» :لاق سنأ نع ديمو

 هللا یلص هللا لوسر ناکو «مامت يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 «مهوأ دق :لوقن ىتح ماق هدمه نمل هللا عمس :لاق اذإ ملسو هيلع

 دق :لوقن ىتح نیتدجسلا نیب دعقي ناکو «دجسي مث ربکی مث
 .«مهوأ

 نيب «حيحصلا ثيدحلا اذه يف هنع هللا يضر سنأ عمجف

 ءاهمامتإو ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجيإ نع رابخإلا

 .ملسم حيحص نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام ()

 ةالصلا ناكرأ لادتعا باب-۳۸ «ةالصلا باتك يف ۳٤٤/١ ملسم حیحص (۲)

 .مامت يف اهفيفختو

 عوكرلا نم مايقلا لوط باپ- ۷ ةالصلا باتک ف oY /۱ دواد يبآ ننس )۳(

 .نيتدجسلا نيبو



 ةالصلا باتك ٤4١١

 ام هنأ ربخأ دقو «هب ربخأ امك ًادج نيلادتعالا ةلاطإ اهمامتإ نم نأو

 .متآ الو ءاهنم ةالص زجوأ یأر

 ىلإ ماتإلاو «مايقلا ىلإ داع زاجيإلا نوكي نأ ملعأ هللاو هبشيف

 ةمات ةالصلا ريصت اذهبف «لادتعالا ينكرو دوجسلاو عوكرلا

 ."متأ الو اهنم زجوآ تیآر ام" :هلوق قدصيف «ةزجوم

 .مدقتملا ءاربلا ثيدح اذه قباطيو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ىلع لدت اهلك سنأ ثیداحأو

 رثكأ هلعفي ام ىلع ةدايز ءنيلادتعالاو دوجسلاو عوكرلا ليطي ناك

 .هنوداتعيو ةمئألا

 :كلذ ىلع لدت نيحيحصلا تاياورو

 :لاق سنآ نع تباث نع ديز نب داح نع نيحيحصلا يفف

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک امک مکب يلصأ نأ ولآ ال ينإ

 «هنوعنصت مكارأ ال ًاثيش عنصي سنأ ناکف :تباث لاق .انب يلصي

 دق لئاقلا لوقي ىتح ءًامئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك

 دق :لئاقلا لوقي ىتح «ثكم ةدجسلا يف هسأر عفر اذإو «يسن
 .'نيتدجسلا نيب هسأر عفر اذإو :ظفل ينو .يسن

 .نيتدجسلا نيب ثکملا باب- ٠٤١ «ناذألا باتک «حتفلا عم ۳٠۱ /۲ يراخبلا حیحص (۱)

 ةالصلا ناكر لادتعا باپ-۸ ةالصلا باتک ٤ "€/1 ملسم حیحصر

 .مامت ف اهفيفختو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت >1۲

 سنأ ناک :تباث نع ةبعش ثيدح نم يراخبلل ةياور ينو

 اذإو «يلصي ناكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص انل تعني

 . يسن دق :لوقن یتح ماق عوکرلا نم هسأر عفر

 «تباث دهع نم عيض امم لادتعالا ينكر ةلاطإ نأ نّيي اذهو

 ."هنولعفت مكارأ ال ايش عنصي سنأ ناف ":لاق اذهو

 يف سانلا ثدحأ ام «سنأ هركنأ ام نم ملعأ هللاو اذهو

 لوسر دهع ىلع ناك ام ًائيش ملعأ ام لاق [ب ]٤٦/ ثیح «ةالصلا

 دق سيل وأ :لاق ؟ةالصلا الو :ليق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ! ؟اهیف متثدحأ

 :سنآ لوقو .سنأ لعفك نولعفي اونوکی م مھنإ :تباث لوقف

 ام وه «نينكرلا نيذه ريصقت نأ كلذ نّيبي .اهيف متثدحأ دق مكنإ
 .اهيف ثدحأ

 هيلع هللا ىلص ينلا نأ » امهتلاطإ ةنسلا نأ ىلع لدي امنو

 ةنينأمطالا باب-۲۷٠ «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۳۳٠/۲ يراخبلا حيحص (1)

 .عوكرلا نم هسآر عفري نیح
 ةالصلا تيقاوم باتك يف «حتفلا عم ١۷/۲ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .اهتقو نع ةالصلا عبيضت باب-۷
 ريخأت لوقلا اذه سنآ لوق ببس نآ ۱۷/۲١-۱۸ حتفلا يف ظفاحلا ركذو

 .هيلع للدو ءاهتقو نع ةالصلا جاجحلا



 ةالصلا باتك ۳

 اون عكرو نارمع لآو ءاسنلاو ةرقبلا رقف «ليللاب يلصي ناك ملسو
 سلجو ‹همایق نم ًاوحن دجسو «هعوکر نم ًاوحن عفرو ‹همایق نم

 . "هيلع قفتم « هدوجس نم ًاوحن

 هيلع هللا ىلص يلا نأ سابع نبا نع ملسم حيحص ينو
 دمحلا كل انبر مهللا ») :لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناک ملسو

 َءيش نم تئش ام ءلمو ءامهنیب امو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم

 الو «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال ءدجلاو ءانثلا لهأ «دعب

 .( دحلا كنم دجلا اذ عفني

 هللا یلص ينلا ناک :لاق ديعس يبا نع ملسم حيحص يئو

 ءدمحلا كل انبر مهللا» :لاق «عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ملسو هيلع

 ءانثلا لهأ «دعب ءيش نم تئش ام ءلمو "”ضرألا ءلمو ءامسلا ءلم
 الو «تيطعأ امل عنام ال دبع كل انلكو ءدبعلا لاق ام قحأ «دجماو

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتک يف ۵۳٦/۱-٥۳۷ هحیحص ف ملسم هجرخآ )۱(

 .هنع هللا يضر ةفيذح نع «ليللا ةالص يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا باب-۷

 نم هسآر عفر اذإ لوقي ام باب- ١ ةالصلا باتک ۱ ملسم حیحص )۲)

 .عوكرلا

 .ضرألاو تاومسلا ءلم :ملسم حیحص يف ()

 .تيطعأ ال عام ال مهللا :ملسم حيحص يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤>

 .'«دجلا كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم

 ‹«ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم هوحن ملسم حيحص ينو
 ينرهط مهللا» :((دعب ءيش نم تئش ام ءلمو « :هلوق دعب دازو

 اہک ایاطخلاو بونذلا نم ىنرهط مهللا ءدرابلا ءاملاو دراو جلعلاب

 .« خسولا نم ضيبألا بوثلا ىقني

 اهوقي ناک يتلا نم ملعأ هللاو ءاهرحنو تاوعدلاو راكذألا هذهف

 هنأل مهوأ دق :اولوقی یتح عوکرلا دعب ٹک ناک هنأ «سنآ ثیدح يف

 .ثيداحألا هذه يف ًارسفم ركذلا ءاجف «توكس لحم سيل

 تعمس لاق ریبج نب دیعس نع دواد وبأو يئاسنلا یورو

 هللا یلص هللا لوسر دعب دحأ ءارو تیلص ام :لوقي كلام نب سنأ

 اذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةالص هبشأ ملسو هيلع

 رشع هعوكر يف انرزحف لاق «زيزعلا دبع نب رمع ينعي «ىتفلا
 ."تاحیبست رشع هدوجس يو ‹تاحیبست

 نم هسآر عفر اذإ لوقي ام باب-١٠٤ «ةالصلا باتک يف ۳٤۷/۱ ملسم حیحص (۱)

 .عوكرلا

 عفر اذإ لوقي ام باب-١٤ ةالصلا باتك ين ۳٤٦/۱-۳٤۷ ملسم حیحص (۲)

 .عوكرلا نم هسأر

 .درجسلاو عوكرلا رادقم باب-‰ ةالصلا باتک ٥۱ دواد ېبأ ننس (۳)

 .دوجسلا يف حيبستلا ددع-١۷ «قيبطتلا باتك ٥۷٤ /۲ ىبتجما يئاسنلا ننسو



 ةالصلا باتك 410°

 .تاقث هدانسإو

 يردخلا ديعس ابأ تيتأ :لاق ةعزق نع ملسم حيحص ينو
 امع كلأسأ ال ينإ :تلق هنع سانلا قرفت املف «هيلع روثكم وهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نع كلاسأ «هنع ءالؤه كلاس

 تناك :لاقف «هيلع اهداعأف .ريخ نم كلذ يف كلام :لاقف «ملسو

 يتأي مث «هتجاح يضقيف عيقبلا ىلإ اندحأ قلطنيف «ماقت رهظلا ةالص

 هللا ىلص هللا لوسرو «دجسملا ىلإ ]1/٤۷١[ عجري مث اضوتيف هلهأ

 ."اهوطي ام :"ةياور يفو .ىلوألا ةعكرلا يف ملسو هيلع

 يف سانلا ةالص نأ یآر دیعس ابآ نأ ىلع لدی ام اذه ینو

 اذهو .اهلعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک امم صقنأ «هنامز

 .ريخ نم كلذ يف كلام :لئاسلل لاق

 يف أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنآ» نيحيحصلا ينو

 .«ةئاملا ىلإ نيتسلاب رجفلا

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو "ةعزق يبأ" :لصألا يف (1)

 .ةيداغ وبأ ىيحب نب ةعزق :وهو

 رهظلا يف ةءارقلا باب-٤۳ ءةالصلا باتك يف ۳۳٠/۱ ملسم حیحص (۲)

 .رصعلاو

 باب-١١ «ةالصلا تيقاوم باتك يف «حتفلا عم ۲۷-۲۸ /۲ يراخبلا حیحص (۳)
 .لاوزلا دنع رهظلا تقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤١٦

 يف هتءارق نكت مل ملسو هيلع هللا ىلص هنآ نقيتملا نمو
 .نأتو ردت ًاليترت لب ءاڌه ةالصلا

 هللا یلص ينلا نأ» ةشئاع نع حيحص دانسإب يئاسنلا یورو

 .'«نيتعكر يف اهقرف «فارعألا ةروسب برغم ا يف أرق ملسو هيلع

 يف أرق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ» :حيحصلا يف هلصأو

 ."«نييلوطلا ىلوطب برغملا
 .يئاسنلا ةياور يف ءأرسفم ءاج امك فارعألا ديري

 ."«روطلاب برغم ا يف أرقي ملسو هيلع هللا

 دقل ىنب اي :تلاقف “افرع تالتسْرُمْلاو# :ًارقي وهو هتعمس

 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ «ةالصلا باتك يف ۳۳۸/١ ملسم حيحصو

 .هنع هللا يضر ةزرب يبآ ثيدح نم امهالك

 ب برغملا يف ةءارقلا-1۷ «حاتتفالا باتك يف ٥٠١/۲ ىبتجما يئاسنلا ننس (1)

 .(صملا)

 .برغملا يف ةءارقلا باب-۹۸ «ناذألا باتك يف ۲۸۷ /۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .برغملا يف رهجلا باب-۹۹ «ناذألا باتك يف ۲۸۹/۲ يراخبلا حيحص (۳)

 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ «ءةالصلا باتك يف ۳۳۸ ١/ ملسم حیحصو

 )٤( :ةيآلا تالسرملا ةروس ١.



 ةالصلا باتك 4۷¥

 هللا لوسر تعمس ام رخآل اهنإ ءةروسلا هذه كتءارقب يبتركذ

 . "برغم ا يف اهب أرقي ملسو هيلع هللا ىلص
 رخآ يف ناک هنأل ؛خوسنم ريغ لعفلا اذه نأ ىلع لدی اذهو

 .ملسو هيلع هللا یلص هتایح

 باحصأ اكش :لاق ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا ىور دقو

 اونيعتسا» :لاق مهيلع دوجسلا ةقشم ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 لاط اذإ هیتبکر ىلع هیقفرم عضی نأ وه :نالجع نبا لاق ««بکرلاب
 ."”ىيعأو دوجسلا

 ليطي ناک ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ ىلع لدي اذهو

 ال اذهو «مهبكر ىلع دامتعالا ىلإ ةباحصلا جاتحي ثيجب «دوجسلا

 .دوجسلا رصق عم نوكي

 موقأل ينإ » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نيحيحصلا ينو

 زوجتاف «يصلا ءاكب عمسأف ءاهيف لوطأ نأ ديرأ انأو ءةالصلا يف
 ."« همآ ىلع قشأ نأ ةفاخ اهيف

 .برغملا يف ةءارقلا باب-۹۸ «ناذألا باتك يف ۲۸۷ /۲ يراخبلا حيحص (1)

 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ «ةالصلا باتك يف ۳۳۸/١ ملسم حيحصو

 ٠٤١. /۲ دما مامإلا دنسم (۲)

 فخأ نم باب-١٠ «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۲۳٦/۲ يراخبلا حيحص (۳)

 .يصلا ءاكب دنع ةالصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۸

 ةرمس نب رباج ثیدح نم هحيحص يف ملسم هاور ام امأو
 نآرقلاو فاقب رجفلا يف ارقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ»

 .'«افيفخت دعب هتالص تناكو «ديجلا

 ًافيفخت رجفلا دعب تناك هتالص نأ «ملعأ هللاو هب دارملاف

 «تاولصلا ةيقب ةءارق ففخجيو «رجفلا ةءارق ليطي ناك هنأ ينعي

 :نيهجول
 برح نب كامس نع هحيحص يف ىور ًاملسم نأ :امهدحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةالص نع ةرمس نب رباج تلاس :لاق

 :لاق .« ءالؤه ةالص يلصي الو «ةالصلا ففخي ناك » :لاقف

 رجفلا يف ارقي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ينآبنأو»

 .« اهوحنو «ديجلا نآرقلاو [ب ]٤۷/ فاقب

 فيفختب ةمئألا رمأ باب-۳۷ «ةالصلا باتك يف ۳٤۳/١ ملسم حيحصو

 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم امهالك .مامت يف ةالصلا

 هللا یلص يلا نع ةداتف يبا ثيدح نم يه «همأ ىلع قشأ نأ» :ةظفل نأ الإ

 .قباسلا عضوملا سفن يف هسفن يراخبلا هجرخأ .ملسو هيلع
 نم يراخبللو «««همأ دجو ةدش نم» ةظفل سنأ ثيدح نم هيلع قفتملا امأو

 .(همأ نتفت نأ ةفاخ»)» سنأ ثيدح

 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ ةالصلا باتك يف ۳۳۷ /۱ ملسم حیحص ۱
 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ «ةالصلا باتك ين ۳۳۷ /۱ ملسم حیحص (۲)



 ةالصلا باتك 4۹

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالص فصو نيب عمجف

 .فاقب :رجفلا يف أرقي ناك هنأو «فيفختلاب

 ةالص تناك هذه نأ ىلع اوقفتا ةباحصلا رئاس نأ :يناثلا

 دحأ ركذي ملو ءاهيلصي لاز ام يتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع لضفلا مأ تربخأ دقو ءةالصلا نم هرمأ رخآ يف صقن هنأ

 ةنسلا نأ ءاهقفلا عمجأو ءرمألا رخآ يف تالسرملاب برغم ا يف هتءارق

 .لصغملا لاوطب أرقي نأ رجفلا ةالص يف

 :نيرمأ لمتحيف «"ءالؤه ةالص يلصي الو" :هلوق امأو

 .ةالصلا متي لب «مهفذحك فذحي نكي مل هنأ :امهدحأ

 .مهتلاطإ ةءارقلا ليطي نكي م هنأ :يناثلاو
 :لاق رمع نب هللا دبع نع يئاسنلا ننسو دمحأ دنسم ينو

 نإو «فيفختلاب انرمأيل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک نإ»

 .'”«تافاصلاب انمول ناک

 یلص هنإف «هلعف يذلا وه هب رما يذلا نا ىلع لدي اذهو
 ىلع یلص اذمو هتالص لثم اولصي نأ هباحصأ رمآ ملسو هيلع هللا

 .« يتالص اوملعتلو «يب اومتأتل اذه تلعف امنإ» :لاقو ربنملا

 ماموالل ةصخرلا-١٠ «ةمامإلا باتك يف ٤١١-٤١ /۲ ىبتجنا يئاسنلا ننس ()

 باب- ءةعمجلا باتك يف «حتفلا عم ٤٦١/۲ هحیحص يف يراخبلا :هجرخا (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 3

 ينومتيآر امك اولص ») :هبحاصو ثريوحلا نب كلال لاقو

 افيفخ ىمسيو الإ «بلاغلا يف لعف نم ام هنأ كلذو «""« يلصأ

 .هنم فخأ وه ام ىلإ ةبسنلاب اليوطو «هنم لوطأ وه ام ىلإ ةبسنلاب
 الو ةغللاب ةالصلا يف هب رومأملا فيفختلا ديدحت نكمي الف

 ءايحالاو رزحلاو ضبقلاك «فرعلا يف ةداع هل سيل هنأل ؛فرعلاب

 يف عجري يتلا تادابعلا نم وه لب «هيلإ هيف عجري ىتح «دايطصالاو
 .اهلصأ يف هيلإ عجري امك «عراشلا ىلإ اهريداقمو اهتافص

 ةيعرشلا ةالصلا تفلتخال «فرعلا ىلإ هيف عوجرلا زاج ولو
 لهأل لب- رصمو رصع لهأ لكل ناكلو «طبضني ال انيابتم افالتخا

 يف ةدارإو فرعو ضرغ -ةفئاط لكف «لحم لكو ةكسلاو بردلا

 رييغت ىلإ يضفي اذهو «مهريغ فرع فلاحي «ةالصلا رادقم

 ' .سانلا ءاوهأل ةعبات ةنسلا لعجو «ةعيرشلا

 هيلع هللا ىلص هلعف ىلإ الإ هب رومأملا فيفختلا يف عجري الف

 دقو «ةجاحلا وذو «ريبكلاو فيعضلا هءارو يلصي ناك هنإف «ملسو

 .ربنملا ىلع ةبطخلا
 ٠١- ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۸٦/١-۳۸۷ هحيحص يف ملسمو

 .ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج باب
 .هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نع امهالک

 .هج رخت قبس (۱)



Aةالصلا باتك  

 نم ذإ «فيفختلا وه هلعفي ناك يذلاف «مهلجأل فيفختلاب انرمأ

 كلت دوجو عم هفالخ لعفي مث «ةلعب هللعيو رمأب رمأي نأ لاح ا
 .اخوسنم نوكي نأ الإ ةلعلا

 هللا لوسر لاق :لاق رساي نب رامع نع ملسم حيحص يٺو

 نم ةنئم ؛هتبطخ رصقو «لجرلا ةالص لوط نإ» ملسو هيلع هللا ىلص
 ."«ارحس نايبلا نم نإو ءةبطخلا اورصقأو «ةالصلا اوليطأف ءههقف

 .اهتلاطإب رمأو ]1/٤۸[ «لجرلا هقف ىلع ةمالع ةالصلا لوط لعجف

 نأ امإو «تاولصلا عيمج يف ًاماع نوكي نأ امإ رمألا اذهو

 اصاخ ناك نإو ءرهاظف ًاماع ناك نإف ؛ةعمجلا ةالص هب دارملا نوكي

 ريبكلاو فيعضلا هيفو ءًاميظع نوكي اهيف عمجلا نوك عم ةعمجلاب
 دقف اذه عمو «ناتبطخ اهمدقتيو رجلا ةدش يف لعفتو ءةجاحلا وذو

 دربلا تقو لعفت يتلا ""وحنو رجفلاب نظلا امف ءاهتلاطإب رمأ

 .عمجلا ةلق عم «ةحارلاو

 ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ » هننس يف يئاسنلا یور دقو

 .» مورلاب رجفلا يف أرق

 هللا یلص يلا نأ») ةرمس نپ رباج نع دواد يب ننس ينو

 .ةبطخلاو ةالصلا فیفخت باب-۳ ةعمحلا باتک يف 04/۲ ملسم حیحص )۱(

 .اهوحنو :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (۲)

 .مورلاب حبصلا يف ةءارقلا باب-١٤ «حاتتفالا باتك يف ٤۹٤ /۲ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲

 نم وحنب أرقو رهظلا ىلص «سمشلا تضحد اذإ ناك ملسو هيلع
 كلذك اهلك تاولصلاو «كلذك رصعلاو «'(ىشخي اذإ لّيللاو
 ."«اهلیطی ناک هنإف حبصلا الإ

 نع ملسم طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو دمحأ مامإلا ىور دقو

 هبشأ دحأ ءارو تيلص ام :لاق ةريره يبأ نع راسي نب ناميلس

 ناک :نامیلس لاق .نالف نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب ةالص

 ففخجيو «نييرخألا ففخيو «رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا ليطي

 طسوب ءاشعلا يف ارقيو «لصغملا راصقب برغملا يف ارقيو ءرصعلا
 .”لصغملا لاوطب حبصلا يف ارقيو ءلصغملا

 هللا یلص هللا لوسر ناک»» لاق ةزرب يبأ نع نيحيحصلا يو

 ناكو «هسيلج فرعيف لجرلا فرصنيف حبصلا يلصي ملسو هيلع
 .«ةئاملا ىلإ نيتسلا نيب ام امهادحإ وأ «نيتعكرلا يف ارقي

 .يراخبلا ظل

 ١. :ةيآلا ليللا ةروس (1)

 ةالص ف ةءارقلا ردق باب-١ ءةالصلا باتک يف ٥٩٦/۱ دواد يبآ ننس )۲(

 .رصعلاو رهظلا

 . ٥۳۲ ۳۲۹ /۲ دمحآ دنسم (۳)

 .ةءارقلاو مايقلا فیفت-۱ ‹«حاتتفالا باتک يف 0۷/۲ ىبتجلا يئاسنلا ننسو

 .هجرخت قبس )٤(



Ahةالصلا باتك  

 .اهتلاطإو ءاهب سيلغتلا ةدش :نيرمأ ىلع لدي اذهو

 ىلع لدي اب ضراعم ثيداحألا نم هومتركذ ام :ليق نإف

 :فيفختلا يه ةنسلا نأو ء«هضقن

 دیعس ينربخآ بهو نبا ثیدح نم هننس يف دواد وبآ یورف

 هنأ «هثدح ةمامآ يبأ نب لهس نأ ءايمعلا يبأ نب نمحرلادبع نبا

 دبع نب رمع نمز يف «ةنيدملاب كلام نب سنأ ىلع هوبأو وه لخد
 ةالص اهنأك ءةفيفخ ةالص يلصي وه اذإف ءةنيدملا ريمأ وهو زيزعلا

 تيارا ءهللا كمري :[يبأ] لاق ملس املف ءاهنم ًابيرق وأ «رفاسم

 اهنإو «ةبوتكملل اهنإ :لاق ؟هتلفنت ءيش مأ ةبوتكملا ةالصلا هذه

 هللا یلص هللا لوسر نإ] ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالصل

 ددشیف «مکسفنا ىلع اوددشت ال» :لوقی ناک "السو هيلع

 كلتف «مهيلع "[هللا] ددشف «مهسفنأ ىلع اوددش اموق ناف «مکیلع

 اهات ام اَحوُعَدبا ةينابهَرَوَل رايدلاو عماوصلا يف مهاياقب
 27: لَم

 .دواد يبأ ننس نم ةدايزلا ()

 .داود يبأ نئس نم ةدايزلا ()

 .دواد يبأ ننس نم ةدايزلا (۳)

 )٤( :ةيآلا ديدحلا ةروس ۲۷.

 .دسحلا يف باب-۰۲ «بدألا باتک ين ۲۰۹/۰-۲٠۰ داود ېب ننس )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 هل یورو «هریغو نیعم نب ییحب هقثو ةمامآ يبأ نب لهسو

 هيلع هللا ىلص يلا ناك» :لاق سنأ نع نيحيحصلا ينو ٣

 .'”« اهلمكيو ةالصلا [ب ]٤۸/ زجوي ملسو
 طق مامإ ءارو تيلص ام :لاق هنع ًاضيأ نيحيحصلا ينو

 داز ‹ ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةالص نم مآ الو ةالص فخأ

 نتتفت نأ ةفاع ففخيف «يبصلا ءاكب عمسيل ناك نإو :يراخبلا
 "مآ

 ينلا عمس هنآ » ةنيهج نم لجر نع دواد يبأ ننس ينو

 نيتعكرلا ين تلر اذإ :حبصلا يف ارقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ًادمع مآ «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يسن يردآ الف ءامهیتلک

 يف زاجيإلا باب-٤٠ «ناذألا باتک يف «حتفلا عم ۲۳١ /۲ يراخبلا حيحص (۱)

 .-هل ظفللاو- اهامكإو ةالصلا

 فيفختب ةمئألا رمأ باب-۳۷ تالصلا باتك يف ۳٤۲/۱ ملسم حیحصو
 .مامت يف ةالصلا

 فخأ نم باب-١٠٠ «ناذألا بات يف «حتفلا عم ۲۳٠/۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .يبصلا ءاكب دنع ةالصلا

 فيفختب ةمئألا رمأ باب-۳۷ «ةالصلا باتك يف ۳٤۲/۱ ملسم حیحصو

 .مامت يف ةالصلا

 ١. :ةيآلا ةلزلزلا ةروس (۳)



 ةالصلا باتك }°

 .'« كلذ لعف

 هللا ىلص ينلا نآ» ةرمس نب رباج نع ملسم حيحص يفو

 رصعلا يفو یش اد إ ليلا ب رهظلا يف ارقي ناک ملسو هيلع

 . "كلذ وحن

 يف أرقي يلا ناک» :لاق رمع نبا نع هجام نبا ننس ينو

 ^. “4حأ هللا وه لف و (4نوٌرِفاكلا اهي اي لف برغملا

 عمسأ يناک :لاق ثيرح نب ورمع نع هجام نبا ننس يو

 الق ةادغلا ةالص يف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توص
 م

 *.4سئكلا راوجْلا ٠ سخلاب مقا

 لوسر ناک ›) :لاق ةرمس نب رپاج نع دواد يبا ننس يو

 ديعي لجرلا باب-١١٠ ةالصلا باتك يف ٠۱۰/۱-٥۱۱ دواد يبا ننس (۱)

 .نيتعكرلا يف ةدحاو ةروس

 ١. :ةيآلا ليللا ةروس (۲)

 .حبصلا يف ةءارقلا باب-١٠ «ةالصلا باتك يف ۳۳۷ ١/ ملسم حيحص (۴)

 )٤( :ةيآلا نورفاكلا ةروس ١.

 )٥( :ةيآلا صالخإلا ةروس ١.

 .برغملا ةالص يف ةءارقلا باب-۹ ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۷۲ /۱ هجام نبا ننس (۲)

 . ٠١-٠١ :ةيآلا ريوكتلا ةروس (۷)

 ةالص يف ةءارقلا باب-١ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۹۸/١ هجام نہا ننس (۸)

 .رجفلا



Skةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 تاد ِءاَمُسلا ب رصعلاو رهظلا يف ارقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ."« امهھبشو ق راطلاو ِءاَمَسلا) و "جورب

 هيلع هللا ىلص ينلا ناك» :لاق ًاضيأ هنع ملسم حيحص ينو

 كلذ وحن رصعلا ينو «(ىشلي اذإ ليلا ب رهظلا يف أرقي ملسو

 .«كلذ نم لوطأ حبصلا يفو

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ» ءاربلا نع نيحيحصلا يفو
 ."«رفسلا يف ù وثيرلاو نیلا ب ءاشعلا يف أرق

 يف أرق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ننسلا ضعب ينو

 .“نيتذوعملاب حبصلا

 ١. :ةيألا جوربلا ةروس ()

 ١. :ةيآلا قراطلا ةروس (۲۴)

 ةالص يف ةءارقلا ردق باب-١١۳٠ «ةالصلا باتك يف ٥٠٦/١ داود يبأ ننس (۳)

 .رصعلاو رهظلا

 )٤( :ةيآلا لليللا ةروس ١.

 .ًابیرق قبس دقو )٥(
 ١. :ةيألا نيتلا ةروس (0)

 .ءاشعلا ين رهجلا باب-١٠٠ ناذألا باتك «حتفلا عم ۲۹۲ /۲ يراخبلا حیحص (۷)

 .ءاشعلا ين ةءارقلا باب-١۳ ءةالصلا باتك يف ۳۳۹ ١/ ملسم حیحصو

 «نيتذوعمل اب حبصلا يف ةءارقلا-٥٤ «حاتتفالا باتك يف ٤۹٦/۲ يئاسنلا ننس ()

 .هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع



 ةالصلا باتك 4¥

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ رباج نع نيحيحصلا ينو
 ‹' (ىّلعألا كبر مسا جيسا ب تيلص اله !!؟ذاعماي تنآ ناتفا» :ذاعمل

 .*« "(ىشلي اذإ لّیللاو» «(احاحُنضو سنشلاو#
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو

 فيفعضلا مهيف نإف «ففخيلف سانلل مكدحأ ىلص اذإ» :لاق

 .«ءاش ام لوطيلف هسفنل مكدحأ ىلص اذإو «ريبكلاو ميقسلاو

 .صاعلا يأ نب نامثع ثیدح نم هجام نبا هاورو

 )١( :ةيآلا ىلعألا ةروس ١.

 ١. :ةيآلا سمشلا ةروس (۲)

 ١. :ةيآلا ليللا ةروس (۳)

 ري م نم باب-٤۷ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۳۲/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 .ًالهاج وأ ًالوأتم كلذ لاق نم رافكإ

 .ءاشعلا يف ةءارقلا باب-١۳ «ةالصلا باتك يف ١/ ۳٤٠١ ملسم حيحصو

 مسا حبس ىلع (اهاحُضَو سْنشلاو ميدقتب .هللا دبع نب رباج نع امهالك

 .(كّبَر
 ىلص اذإ باب-۲٦ «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۲۳۳/۲ يراخبلا حيحص )٥(

 .-هل ظفللاو- ءاش ام لوطيلف هسفنل

 فيفختب ةمئألا رمأ باب۳۷ «ةالصلا باتك يف ۳٤١١/١ ملسم حيحصو

 .مامت يف ةالصلا

 ًاموق مأ نم باب-۸٤ تالصلا ةماقإ باتك يف ۳۱٣/۱ هجام نبا ننس ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 ًارقيف ةالصلا يف وهو همأ عم يبصلا ءاكب عمسي ملسو هيلع

 0 ةربيصقلا ةروسلاب وأ ةفيفخلا ةروسلاب

 لب «ثيداحألا هذه نيب هللا دمج ضراعت ال هنآ :باوجلاف

 فيفخت نم سن هفصو ام نأو ءًاضعب اهضعب قدصي ثيداحأ يه

 یتح «لادتعالا ]٤۹/[ ینکر هلیوطت فصو يذلا وهو «مدقت امک

 اهنأب زيزعلا دبع نب رمع ةالص فصوو .مهوأ دق :نولوقي اوناك
 رشعب اهوردق مهنأ عم ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةالص هبشت

 . تاحیبست

 يئاسنلا هاور اميف هب ًاحرصم ءاج امك «دوجسلاو عوكرلا ليوطت

 ىلع انلخد :لاق ملسأ نب ديز نع دلاخ نب فاطعلا نع ةبيتق نع

 انل يمله ةيراجاي :لاق «معن :انلق ؟ متيلص :لاقف كلام نب سنأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصب هبشأ مامإ ءارو تيلص ام «ًاءوضو

 متي زيزعلا دبع نب رمع ناکو :ديز لاق .اذه مكمامإ نم ملسو

 فيفختب ةمئألا رمأ باب-۳۷ ةالصلا باتك ين ۳٤۲/١ ملسم حیحص (۱)

 .مامت يف ةالصلا

 .ةملكو رطس رادقممب ضايب هدعب لصألا يف (۲)



 ةالصلا باتك 4۹

 .""دوعقلاو مايقلا ففخيو «دوجسلاو عوكرلا

 هقثو يموزخملا دلاخ نب فاطعلا نإف .حيحص ثيدح اذهو

 .ثيدحلا حيحص ةقث :دمحأ لاقو «نيعم نبا

 ىلص ال نيصح نب نارمع ثيدح يف احيرص اذه ءاج دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ةالص ينركذأ دقل :لاق ةرصبلاب يلع فلخ
 لسو هيلع

 ناك «ةلدتعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص تناکو

 لوق مدقت دقو «« دوجسلاو عوكرلا ليطيو «دوعقلاو مايقلا ففحي
 «( ةبراقتم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالص تناك ») :سنآ

 هعوکرو ملسو هيلع هللا یلص همایق نأ » بزاع نب ءاربلا ثیدحو

 . .« ءاوسلا نم ًابيرق ناك «هدوجسو
 لیطی ناک هنآو «دحاو ینعم ىلع لدت اهلك ثیداحألا هذهف

 مايقلا فیفت-١٦ «حاتتفالا باتک يف 0 ¥-0/۲ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۱)

 .ةءارقلاو

 مامتإ باب-١١١ «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۳٠١/۲ يراخبلا حيحص (۲)
 .دوجسلا يف ريبكتلا

 لك يف ريبكتلا تابثإ باب-١٠ ءةالصلا باتك يف ۲۹١/١ ملسم حيحصو
 . ...عفرو ضفخ

 لوط ردق نع ثيدحلا هيف سيلو ءةالصلا يف نطاوم ةثالثب ريبكتلا تابثإ هيفو
 .ملعأ هللاو ةالصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۳۰

 .مايقلا ففخيو دوجسلاو عوكرلا

 ركنأ نيذلا ءارمألا ضعب هلعفي ناك ام فالخب اذهو

 هيلع هللا ىلص يلا ناك ام ىلع مايقلا ةلاطإ نم «مهتالص ةباحصلا

 .نيلادتعالاو دوجسلاو عوكرلا فيفختو ءابلاغ هلعفي ملسو

 سنأ ناك :لاقو نيلادتعالا فيفخت مهيلع تباث ركنأ اذهو

 .هنوعنصت مكارأ ال ايش عنصي

 «ةفيفخ تناك سنأ ةالص نأ هيف امنإ ءايمعلا يبأ نبا ثيدحو

 اهنأو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةالص ةفخ فصو دقف سنأو

 دوجسلاو عوكرلا ليوطت عم زيزعلادبع نب رمع ةالصب ءيش هبشأ
 .نیلادتعالاو

 رشعف «يفاضإ يسن رمأ فيفختلاو «ضقانتت ال هثيداحأو

 ياف «ةيآ يتئامو «ةحيبست ةئام نم فخأ «ةيآ نورشعو تاحيبست

 !؟ةحجيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا نم مدقت امل اذه يف ةضراعم

 ءاكب دنع ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا فيفخت امآو

 دق لب «هتالص ةفص نم هنع تبث ام [ب ]٤۹/ ضراعی الف «يبصلا

 اهيلطأ نأ ديرأ انآو ةالصلا يف لحخدأ ينإ » :هسفن ثيدحلا يف لاق

 .« زوجناف يبصلا ءاكب عمسأف

 رفسلا ةالص ففخي امك «ةنسلا نم وهو ضراعل فيفخت اذهف
 امك «ضراعل وهف ؛فيفختلا نم هنع تبث ام لكو «فوخلا ةالصو



 ةالصلا باتك >۳1

 ‹«نوشيزلاو نيلالب ءاشعلا يف رفسلا يف ارق هنأ» هنع تبث

 ۰ .«نيتذوعم اب حبصلا يف هتءارق كلذكو

 .رفسلا يف ناك هنإف

 يف ةالصلا رصق يف ةمألا نع حانجلا ىلاعت هللا عفر كلذلو

 .فوخلاو رفسلا

 عمتجا نإف ءددعلا رصقو «ناكرألا رصق :نارصق رصقلاو

 رصق عرش هدحو رفسلا درفنا نإو «نارصقلا عمتجا فوخلاو رفسلا
 .ناكرألا رصق عرش هدحو فوخلا درفنا نإو ددعلا

 فوخلاب نآرقلا ين قلطلا رصقلا دييقت رس ملعُي اذهبو
 دنع عرشي امنإ نيرصقلا لوانتي يذلا قلطملا رصقلا نإف ءرفسلاو
 ءددعلا يف امإ رصقلا قلطم ىقب امهدحأ درفنا نإف «رفسلاو فوخل ا

 .ردقلا يف امإو

 ءرذعل ال ةالصلا ففخ ملسو هيلع هللا ىلص هنآ رذَف ولو

 هوحنو رذعلل كلذ ىلع راصتقالا نأو ءزاوجلا نايب كلذ يف ناك

 .بجاولا ءادأ يف يفكي

 يلا لعف هنأ عم «هوركم هريغو ةنسلا وه نوكي نأ امأف

 .الکو یشاحف «هتاقوآ بلغأ يف ملسو هيلع هللا یلص

 ١. :ةيآلا نيتلا ةروس (1)

 .امهجرخت قبس (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 اوور نيذلاو ‹فيفختلا ةاور نم رثكأ هلع هتاور اڏو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ننس برضُت داف ًاضيأ هوور فيفختلا

 .هعضوم ين اهنم لک لمعتسپ لب «ضعبب اهضعب ملسو

 نوكي دقو «لضفألا نايبل هليوطتو «زاوجلا نايبل امإ هفيفختو
 فيفختلا نوكيف «فيفختلا ىضتقي ام ضرع اذإ لضفألا نايبل هفيفخت

 ىزج ام لضفآ انع هازجو ملسو هيلع هللا یلص هلاحب قتاللا اذهو

 .ملسو هيلع هللا یلص هب أو هب یدتقا نمی قئاللا وهو «هتمآ نع ًاببن

 مدعل ةالصلا قاّرْسو نيراقنلا نتف يذلا وهف ذاعم ثيدح امأو

 هيلع هللا ىلص ينلا عم ىلص ًاذاعم نإف ءاهقايسو ةصقلاب مهملع

 مهب أرقف ءابقب فوع نب ورمع ينب ىلإ بهذ مث «ةرخآلا ءاشع ملسو

 .ةرقبلا ةروس

 مهب حتفتسا هنأ :رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج اذكه

 «نالف قفا : ليقف «هدحو یلصو موقلا ضعب درفناف ةرقبلا ةروسب

 هاتاف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نیتآالو «تقفان ام هللاو :لاقف

 تن ناتفأ» ]٥١/[ ذئنیح ملسو هيلع هللا یلص ینلا لاقف «هربخاف

 سْمشلار# «' (ىّلعألا كبَر مسا حبسا ب تیلص اله «ذاعماي

 )١( :ةيآلا ىلعألا ةروس ١



 ةالصلا باتك ۳

 .”«" ىش اإ لْيّللاًو (احاحضَو

 روسلا هذهب ءاشعلا يلصي نأ بحتسي هنإ :لوقن اذكهو
 .اهاثمأو

 نأ مولعملا نمو «ةالصلا قاّرسو نيراقنلل اذه يف قلعتم ياف

 نيب ام دعْبو «ةرخآلا ءاشعلا رخؤي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 يذلا اذهف ءةرقبلا ةروس لوط مث «دجسملا نيبو فوع نب ورمع ينب

 .راكنإلا عضوم وهو «ملسو هيلع هلا ىلص ينلا هركنأ

 مكنم نإ سانلا اهيأ اي» :رخآلا ثيدحلا لمحي هيلعو

 . «نیرفنم

 هللا لوسر ةالص نم نورفني اونوکي مل سانلا نأ مولعمو

 نورفني امنإو «هتالص ردقب يلصي نمم الو « ملسو هيلع هللا یلص

 .رفني يذلا اذهف ءهتالص ىلع لوطلا يف ديزي نمم

 ١. :ةيآلا سمشلا ةروس (1)

 ١. :ةيآلا ليللا ةروس (۲)

 .هجمرخت قبس دقو (۳)

 باب ٦۳- «ناذألا باتك يف «حتفلا عم ۲۳٤ /۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٤(

 .لّوط اذإ همامإ اكش نم

 ةمئألا رمأ باب -۳۷ ءةالصلا باتك يف ۳٤١/١ هحيحص يف ملسمو

 .مامت يف ةالصلا فيفختب

 .هنع هللا يضر يراصنألا دوعسم يبآ ثيدح نم امهالك



fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 «ىلاسك مهو الإ ةالصلا نوتأي ال نمم ريثك روفن ردق نإ امأو

 مه سيلو «نيقفانملا ةالصك رقنلا نوداتعي نيذلا ةيلوطابلا نم ريثكو
 ةحارتسا مهدحأ اهيلصي لب ءةحار اهيف ممل الو قوذ ةالصلا يف

 يدي نيب فقي مهدحأ ناف «مهروفنب ةربع ال ءالؤوهف ءاهب ال اهنم
 وكشي الف «يعسلا مظعأ هتمدخ يف ىعسيو «مويلا مظعم قولخللا

 اءزج هتمدخ يف هبر يدي نیب فقو اذاف «هب مربتي الو كلذ لوط
 ةمدخ يف هفوقو ىلإ ةبسنلاب ليلقلا لقأ وهو نامزلا نم اريسي
 فقاو هنأكو «هنم اكشو لاطتساو فوقولا كلذ لقشتسا «قولخلملا

 .ىلقتيو ىولتي رمجلا ىلع
 هّلاف «هیدي نیب فوقولاو هبر ةمدخل هتهارک هذه تناک نمو

 .ناعتسملا هلابو «هنم ةمدخلا هذه هركأ ىلاعت



4oةالصلا باتك  

 ."دوجسلاو عوكرلا رادقم باب ين لاقو

 يدعسلا :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب «لوألا ثيدحلا بقع
 ."لوهجم

 ام همعو هوبأو يدعسلا :ناطقلا نبا لاق :ميقلا نبا لاق

 بابلا يف ةباحصلا باتك يف نكسلا نبا هركذ دقو «فرعي نم مهنم

 ."نوفرعي ال ًالاجر هيف ركذ يذلا

 )٠١٤(. مقر بابلا ٥٥٩ /۱ دواد يبأ ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص ينلا تقمر :لاق همع نع وأ هيبأ نع يدعسلا ثيدح دنع

 هللا ناحېس :لوقی ام ردق هدوجسو هعوکر يف نکمتی ناکف «هتالص يف ملسو

 .اثالث هدمجبو

 .۷۸۷ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٤٤٢. /۱ دواد يبآ ننس رصتخم (۲)

 ۳۷٠/۳. ماهیإلاو مهولا نایب (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 .'مامإلا ءارو نيمأتلا باب يف لاقو

 نع لوألا ثيدحلا رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ."نسح ثیدح :يذمرتلا لاقو «رجح نب لئاو

 «نايفسو ةبعش هاور رجح نب لئاو ثيدح :ميقلا نبا لاق

 اهب ضفخ" :لاقف ةبعش امأو «"هتوص اهب عفرو" :لاقف نايفس امأف

 ."يذمرتلا هرکذ «"هتوص

 :هلوق يف ةبعش اطخأو ‹حصأ نايفس ثيدح :يراخبلا لاق

 .“"هتوص اھب ضفحخ'

 :ةعبرأ رومأ ثيدحلا [ب ]٠١/ اذه ينو

 .'"'ضفح"و "عفر ف نايفسو ةبعش فالتخا :اهدحأ

 .(۱۷۲) مقر بابلا ٥۷٤ /۱ دواد يبأ ننس (۱)

 ارق اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :لاق رجح نب لئاو ثیدح دنع

 .«هتوص اهب عفرو «"نیمآ" :لاق (نيلاضلا الوإل

 هنأ ءاج ام باب-۱۸۳ ةالصلا باوبآ يف ۲٦/۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 .باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال

 .ملعأ هللاو .هيف هدجأ لو «هجرخأ هجام نبا نأ يرذنملا ركذو

 ۸۲٤. مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 . ٤۳۸/۱-٤۳۹ دواد يبآ ننس رصتخم (۲)

 ۲۸/۲۷-۲۹ يذمرتلا عماج (۳)

 .۲۸/۲ يذمرتلا عماجو ۲۱۷/۱-۲۱۸ ریبکلا يذمرتلا للع :رظنا (6)



 ةالصلا باتك ¥

 .سبنعلا وبأ رجح لوقي ةبعشف :رجح يف امهفالتخا :يناثلا

 لوق ةعرز وبأو يراخبلا بوصو .سبنع نب رجح لوقي يروثلاو
 .'يروفلا

 .رجح لاح فرعي ال هنآ :ثلاثلا

 ةياور نم يروثلا هلعجف ءافلتخا ةبعشو يروثلا نأ :عبارلا

 ةمقلع نع رجح ةياور نم هلعج ةبعشو «رجح نب لئاو نع رجح
 .لئاو نع لئاو نبا

 اعطقنم هري ملو ءاهححصو يروثلا ةياور ركذ ينطقرادلاو
 ( ةلعلا هذهو «رظن هيفو «طسولا يف لئاو نب ةمقلع ةبعش ةدايزب



 ةيزوجلا .ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 . افي بابلا اذه يف لاقو

 :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب «ةريره يبأ ثيدح بقع

 ."هجام نبا هجرخأو

 ظفلب كردتسملا يف ةريره يبأ ثيدح مكاحلا ىورو :ميقلا نبا لاق

 :لاق ةريره يبآ نع ديعسو ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدح نم رخآ
 عفر نآرقلا مأ نم غرف اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک »

 نسح ثيدح اذه :مکاحلا لاق «« نيمآ : [لاقف] هتوص
(€) 

۰ ( -. 

 .(۱۷۲) مقر باېلا . ۱ دواد يب ننس

 الت اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :لاق ةریره يبأ ثيدح دنع

 نم هيلي نم عمسي ىتح «نیمآ" :لاق (نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغآل
 .«لوألا فصلا

 رهجلا باب-١٠ «ءةالصلا ةماقإ باتك يف ۲۷۸/١ هننس يف هجام نبا :هجرخأو

 .نيمآب
 .۱۹۷ مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 . ٤۳۹/۱ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .كردتسملا نم ةدايزلاو ."لاق" :لصألا يف (۳)

 لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاق هنكلو ۲۲۳/١ كردتسملا )٤(

 .ظفللا اذهب هاجرخب



 ةالصلا :باتك ۹

 .'ةعمجلا هيلع بجت نم باب رخآ يف لاقو
 ديعس نب دمحم هدانسإ يفو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب

 ."لاقم هيفو «يفئاطلا

 لاق ««ءادنلا عمس نم ىلع ةعمجلا» ثيدح :ميقلا نبا لاق

 . "فوقوم هنأ حيحصلا :قحلا دبع

 ءاذه ريغب فرعي ال :ناطقلا نبا لاق «هيّبل نب ةملس وبأ هيفو
 .“لوهجم وهو

 ةقثوو «متاح يبأ نبا دنع لوهجم ؛يفئاطلا :ًاضيأ هيفو

 .ينطقرادلا

 .“لاحلا لوهجم :ناطقلا نبا لاق «نوراه نب هللا دبع :ًاضيأ هيفو

 :ليقو «قلطأو .اطخلا ريثك :يئاسنلا لاق ءةصيبق :ًاضيأ ةيفو

 .يروثلا يف الإ ةقث وه :ليقو «يروثلا ىلع اطخللا ريثك
 .(۲۱۲) مقر بابلا ٠٤١ /۱ دواد يبآ ننس (۱)

 ةعمجلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ورمع نب هللا دبع ثيدح دنع

 .(«ءادنلا عمس نم لک ىلع

 . 0۹۳ مقرب ءاورإلا يف هنسحو ۰۲۳٣ مقرب دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۷/۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 ٠١١/۲. ىطسولا ماكحألا (۳)

 ٠٠٠. /۳ ماهیإلاو مهولا نایب )٤(

 ٤١١/۳. ماهیإلاو مهولا نايب )٥(
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 .'”ىحضألا يف هب أرقي ام باب يف لاقو

 .يڻيللا دقاو يبآ ركذ دنع

 ىلع فوع نب ثراحلا همسا يثيللا دقاو وبأ :ميقلا نبا لاق
 .روهشملا

 هل عامس ال هللا دیبع نال ؛هرهاظ يف لصتم ريغ ثیدحلاو

 هجرخأ هنإف «لاصتالا هيف نیہف اذه رغب ملسم هرکذ دقو «رمع نم

 نع هللا ديبع نع ديعس نب ةرمض نع ناملس نب حيلف ةياور نم

 ىحضألا يف ارقي ام باب )۲٥۲(. مقر بابلا 1۸۳/۱ دواد يبأ ننس (۱)

 .رطفلاو

 هللا لوسر هب ارقي ناک اذام :دقاو ابا لاس باطخلا نب رمع نأ ثیدح دنع

 .ق * ب امهيف أرقي ناك :لاق ؟رطفلاو ىحضألا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا و (ديجلا نآرقلاو

 ارقي ام باب-۳ «نيديعلا ةالص باتك يف ٦۰۷ /۲ هحیحص يف ملسم :هجرخأو

 .نيديعلا ةالص يف هب

 ةءارقلا يف ءاج ام باب-١۳۸ ءةالصلا باوبأ يف ٤٠١ /۲ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ٹثیدح اذه :لاقو «نيديعلا يف

 نيديعلا يف ةءارقلا باب-١٠ «نيديعلا باتك يف ۲٠٤/۳ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .تبرتقاو فاقب

 يف ءاج ام باب-١١٠ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٨۸/١ هننس يف هجام نباو

 .نيديعلا ةالص يف ةءارقلا

 .۳۲ /۲ دواد یبآ ننس رصتخ (۲)



 ةالصلا باتك 4٤١

 .رمع ينلاس :لاق يثيللا دقاو يبا

 له هربتخیل هلعل «هيلع یفخي ال هلثمو اذه نع رمع لاؤسو
 بحاف هربغ هعزان وأ «كشلا هيلع لخد نوكي وأ ؟ال مأ هظفح

 ]١١/[ .ملعأ هللاو «هيسن وآ «داهشتسالا

 ةالص يف هب ارقي ام باب-۳ ‹نيديعلا ةالص باتک يف 1۷/۲ ملسم حیحص )۱(

 .نيديعلا



ESIةيزوجلا ميق نبال نتسلا بيذهت  

 .'نیتعکر ةفئاط لكب لصي لاق نم باب يف لاقو

 ملسم هجرخأ «دواد وبأ هيلإ راشأ يذلا ةملس يبأ ثیدحو :ةركب

 0( )0 ف ۳( ) :

 هنع ينطقرادلا هأور «اذه ةرکب یہآ ثیدحو :ميقلا نبا لاق

 ةالص موقلاب یلص ملسو هيلع هللا یلص يلا نإ» هيف :لاقف

 مهب ىلصف نورخآلا ءاجو «فرصنا مث «تاعكر ثالث برغم ا

 .(۲۸۸) مقر بابلا ٤١-٤۱« /۲ دواد يآ ننس (۱)

 ءرهظلا ٍفوخ يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلص :لاق ةركب يبأ ثيدح دنع

 قلطناف «مٌّلس مث نیتعکر مهب یلصف «ودعلا ءازاب مهضعبو هفلخ مهضعب
 لصف «هفلخ اولصف كئلوأ ءاج مث «مهباحصأ فقوم اوفقوف هعم اولص نيذلا

 اعبرأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل تناکف «مّلس مث نيتعکر مهب

 .نسحلا يفي ناک كلذبو .نیتعكر نیتعکر هباحصالو

 ثيدح رخأ يف «فوخلا ةالص باتك يف ۱۹۸/۳ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأو

 .باتكلا يف
 . ۱۱١١ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ةالص باب-۷١ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۷٦/١ ملسم حيحص ()

 .فوخلا

 بابلا يف عوبطملا يف وه امنإو «مالكلا اذه هيف سيلو «۷۲ /۲ يرذنملا رصتخ (۳)

 ىلإ رشُي مل دواد ابأ نإ ثيح «ثيدحلا اذه دنع انه وه امنإ هعضومو «هلبق
 .ملعأ هللاو «ثيدحلا اذه دعب الإ ةملس يبأ ثيدح



 ةالضلا باتك ۳

 .'«تاعکر ثالث موقللو «تاعکر تس هل تناکو «تاعکر ثالث

 ابأ نإف «نيلصتم ريغ نيثيدحلا نأ يدنعو :ناطقلا نبا لاق

 راصح يف ملسأ بير الب هنأل ؛فوخلا ةالص هعم لصي ل ةركب

 دعب ناك اذهو «ةركب ابأ يمسف «نصحلا نم ةركبب ىلدتف «فئاطلا

 هيلع هللا یلص قلی م مث «نزاوه نم ملسو هيلع هللا یلص هغارف
 . "هللا هضبق نآ ىلإ ًادیک ملسو

 الو ءةلعب سيل اذه لثم نكل هيف بير ال هلاق يذلا اذهو
 دهشي مل نإو ةركب ابأ نإف ءهقفلاو ثيدحلا ةمئأ عيمج دنع عاطقنا

 .هريغ يباحص نم اهعمس اإ هنإف «ةصقلا

 نم هئارظنو سابع نبا ةياور لوبق ىلع ةمألا تقفتا دقو -

 ملو « ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةلسرم اهتماع نأ عم «ةباحصلا
 .ءاهقفلاو ثيدحلا لهأو «فلسلا نم نانثا كلذ يف عزانتي

 .ملعأ هللاو «لطاب اذه ىلع ليلعتلاف

 ١. /۲ ینطقرادلا ننس (۱)

 ٤١٥١-٤۷٦. /۲ ماهيإلاو مهولا نايب :رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 یتم -رجفلا يتعکر يآ- هتتاف نم باب يف لاقو
 .'"اههیضقي

 ۾ يميتلا ميهاربإ نب دمحم :نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب
 ."همالک رخآ اذه .سیق نم عمسي

 «ورمع نب سيق وه اذه سيقو "[:ميقلا نبا لاق]
 ؛نينثا نكسلا نبا امهلعجو دهق نب سيق :لاقيو

 .(۲۹۰) مقر بابلا « ۲-٥۲ دواد يبأ ننس (۱)

 الجر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یأر :لاق ورمع نب سیق ثیدح دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «نيتعكر حبصلا ةالص دعب يلصي

 نيتللا نيتعكرلا تيلص نكأ مل ينإ :لجرلا لاقف ««ناتعكر حبصلا ةالص»

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تکسف «نآلا امهتیلصف ءامهلبق

 ام باب-۳۱۳ «ةالصلا باوبآ يف ۲۸٤-۲۸٩ /۲ هعماج يف يذمرتلا :هجرخآو

 ميهاربإ نب دمحم ثيدح :لاقو «هوحن ...رجفلا لبق ناتعكرلا هتوفت نميف ءاج

 ؛لصتمم سيل ثيدحلا اذه دانسإو ...ديعس نب دعس ثيدح نم الإ هفرعن ال

 .سيق نم عمسي م يميتلا ميهاربإ نب دمحم
 نميف ءاج ام باب-٤٠٠ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ۳٠١ /۱ هننس يف هجام نباو

 .؟امهيضقي ىتم رجفلا ةالص لبق ناتعكرلا هتتاف

 . ۱۱۲۸ مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ./۸-4 /۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .حيضوتلل اهتعضو ءلصألا يف تسيل (۳)

 .ًاطخ وهو «"دهف" :عوبطملا يف )٤(



 ةالصلا باتك 440

 ."ورمع نباو دهق نبا ) 0

 .""فالتخا هيف ؛میهاربإ نب دمحم نع هوار دیعس نب دعسو

 .اطحخ وهو «'دهف" :عوبطملا يف (1)
 ٤١١/۸. بیذهتلا بيذهت :رظنا (۲)
 ديعس نب يجب وخأ «يراصنألا ورمع نب سيق نب ديعس نب دعس وه (۴)

 .يراصنألا

 قودص" :هلوقب ۹٠۳:ص بيذهتلا بيرقت يف هيف لوقلا ظفاحلا صخل دقو
 .'"ظفحلا ءيس



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “4٤

 .ليللا ةالص باب يف لاقو

 نب ةمقلع ثيدح رخآ يف «نيدلا يکكز ظفاحلا لوق دعب

 "."نيتعكرلا يف هنم ًافرط ملسم جرخأو :ةشئاع نع صاقو

 ثیدح نم هحيحص يف متاح وبأ یور دقو :میقلا نبا لاق

 نع قيقش نب هللا دبع نع ليوطلا ديح نع ثايغ نب صفح
 .« ًاعبرتم ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يلا نآ » :ةشئاع

 «عبرتلا ؛اسلاج ىلصملا تائيه لضفأ نأ ىلع لدي اذهو

 .ملعا هللاو

 ةالص يف باب :بابلا ةمجرتو )۳٠١(. مقر بابلا 4۲/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .ليللا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع صاقو نب ةمقلع ثيدح دنع

 دعب سلاج وهو نیتعکر عکرو «تاعکر عہسب رتو مث «تاعکر عستب رتوی ناک

 .دجس مث عكرف ماق عكري نأ دارأ اذإف ءامهيف أرقي رتولا

 زاوج باب-١٠ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥٠٦/١ ملسم حيحص (۲)

 .ًادعاقو ًامئاق ةلفانلا

 . ۱۰۲/۲ دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .ناسحإلا عم ۲٠۹/۲-۲١۷ نابح نبا حیحص )٤(



 ةالصلا باتك 4۷

 .'لصفغملا يف دوجسلا ري مل نم باب يف لاقو
 ىلع مدق اغنإ ةريره وبأو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ."ةرجمهلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .ثيدحلا برطضم ةمادق وبأ :دمحأ مامإلا لاقو :ميقلا نبا لاق

 هدنع قودص :يئاسنلا [ب ]٥۱/ لاقو .فيعض :نیعم نب ییجب لاقو

 .همهو رثک نم ًاحڂلاص ًاخيش ناک :يتسبلا لاقو .ريکانم
 ءوس يف هبشي ناك :لاقو «قارولا رطب ناطقلا نبا هللعو

 ملسم ىلع بيع دقو «ليل يبا نب نجرلا دبع نپ دمحم ظا
 ."هيدح جارخإ

 0ی دیلا اذه قحلا دبع فعضو

 .(۳۲۹) مقر بابلا ۱۲۱/۲ دواد يبآ ننس (۱)
 لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع قارولا رطم نع ةمادق وبأ ثيدح دنع

 .ةنيدملا ىلإ لوحت ذنم لصفملا نم ءيش يف دجسي م ملسو هيلع هللا یلص هللا
 ٣۰٤. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 وبآ هدانسإ يف :ثیدحلا بقع لاق ٹیح ء١۱۱۷ /۲ دواد ېب ننس رصتخ )۲(
 نآ حص دقو هثيدجب جتحي ال «يرصب يدايإ «ديبع نب ثراحلا همساو «ةمادق
 و (تقشنا ءامسلا اذإ يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا عم دجس ةريره ابأ
 ...ةريره وبأو «يتايس ام ىلع «كبر مساب ارقا#

 ۳۹٤/۳. ماهیإلاو مهولا نایب (۳)

 )٤( ىطسولا ماكحألا يف ٩۲/۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 .مونلا لبق رتولا باب يف لاقو
 ريفن نب ريبج ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 مأ ىلوم ةرم يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ دقو :ءادردلا يبأ نع

 ."«يفسلاو رضحلا يف» :هيف سیلو «"هوحنب ءادردلا يبأ نع ئناه

 «دواد وبأ هجرخأ يذلا ءادردلا يب ثیدحو :ميقلا نہا لاق

 .ريفن نب ريبج نع ينوكسلا سيردإ يبأ ةياور نم وه
 .دانسإلا نسح ثيدح وه :رازبلا لاق

 لعلو «لوهج هلاحف .ينالوخ لاب سیل سیردإ وبا :هریغ لاقو
 .رتاسملا ةياورل هنم ًالوبق هنسح زازبلا

 )۳٤١(. مقر بابلا ۰۱۳۸/۲ دواد يب ننس (۱)

 ثالثب ملسو هيلع هللا یلص يليلخ يناصوا» :لاق ءادردلا يبا ثيدح دنع

 ىلع الإ مانأ الو ءرهش لك نم مايأ ةثالث مايصب يناصوأ :ءيشل نهعدأ ال

 .«رفسلاو رضحلا يف ىحضلا ةحبسبو «رتو
 يٺ» :هلوق نود ۱۲٣۹ مقرب دواد يبا ننس حیحص ين ينابلألا هححصو

 .«رفسلاو رضحلا

 ةالص بابحتسا باب-١١ «نيرفاسملا ةالص باتك يف ٤۹٩/۱ ملسم حیحص (۲)

 .ىحضلا

 .1۲4- ۲ داود ېب ننس رصتخ (۳)



 ةالصلا باتك ٤۹

 .'رافغتسالا باب ين لاقو

 الجر تنك :يلع ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 :يذمرتلا لاقو «ثيدحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس اذإ

 ."هفقوف هاور مهضعب نأ ركذو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال نسح

 نع وري أو ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاقو :ميقلا نبا لاق

 «عباتي ملو «رخآ ثیدحو «دحاولا ثيدحلا اذه الإ "مكحلا نب ءامسأ

 «ضعب نع مهضعب ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ یور دقو

 .“ًاضعب مهضعب فلج ملف

 )۳٣۱(. مقر بابلا ۸۰ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 هللا لوسر نم تعمس اذإ الجر تنک :لوقی هنع هللا يضر يلع ثيدح دنع

 دحأ يثدح اذٳو «ينعفني نأ ءاش ا هنم هللا ينعفن ًاثيدح ملسو هيلع هللا یلص

 قدصو «رکب وب يثدحو :لاق «هتقدص يل فلح اذٳف «هتفلحتسا هباحصأ نم

 .ثیدحلا .... لاق هنأ هنع هللا يضر رکب وبأ

 ءاج ام باب-۲۹۸ «ةالصلا باوبأ يف ۲۵۷-۲٥۸ /۲ هعماج يف يذمرتلا هجرحخآو

 نمو" باب-٤ «نآرقلا ريسفت باتك يف ۲۱۳-۲۱۲ ١/ ينو .ةبوتلا دنع ةالصلا يف

 .نسح ثيدح يلع ثيدح :لوألا عضوملا يف يذمرتلا لاقو .'"نارمع لآ ةروس

 نآ يف ءاج ام باب-۱۹۳ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٤٤/١ هننس يف هجام نباو

 . ۱۳٤١ مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو .ةرافك ةالصلا

 . ۱٥۲/۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .فيرحت وهو .(مكحلا نب ءامسأ) نام ء(رحلا يبأ نبا) :عوبطملا يف (۳)

 ٠٤/١. ريبكلا خيراتلا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت }0۰

 ."رافغتسالا يف باب رخآ يف لاقو

 :سوأ نب سوا ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب
 ."درفنم ءزج نم هقرط تعمج دقو «ةلع هلو

 يف قيرف :ناقيرف ثيدحلا اذه يف طلغ دقو :ميقلا نبا لاق

 .هفيعضت يف قيرفو «هظفل

 ءارلا حتفب - تّمَرأ هب ظفللا :اولاقف «لوألا قيرفلا اماف

 ترص :يأ «تمعرأ هلصأو :اولاق - ءاتلا حتفو اهحتفو ميملا ديدشتو

 ٠ نيميملا ىدحإ اومغدأ مث ءاهلبق ءارلا ىلإ ميملا ةكرح اولقنف ءاميمر

 .تّمرأ :راصف ءاهاح ىلع باطخلا ءات اوقبأو «ىرخألا يف

 )۳٣۱(. مقر بابلا ۲ دواد ېبآ ننس (۱)

 نم نإ)) :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاق :لاق سوأ نب سوأ ثیدح دنع

 مكتالص نإف «هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف «ةعمحجلا موي مكمايأ لضفأ

 دقو مکیلع انتالص ضرعت فیکو ءهللا لوسر اي :اولاق :لاق ««يلع ةضورعم

 .ثيدحلا « ...:لاق ؟تمرأ

 ةالصلا راثكإ-٠ ءةعمجلا باتك يف ٠١٠/۳-٠٠۲ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرحخآو

 .ةعمجلا موي ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلع
 لضف يف باب-۷۹ «ةالصلا ةماقإ باتك يف ۳٤٥/۱ هننس يف هجام نباو
 .ةعمحلا

 . ۱٩٣١ مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

 . ٠٥١ /۲ دواد ېب ننس رصتخ (۲)



٠ C3ةالصلا باتك  

 لعفلا رخآ نكي م اذإ اذه لثم ماغدإ زوجي امنإ ,طلغ اذهو

 «هب ةوسنلا نونو بطاخملاو ملكتملا ريمض لاصتال «نوكسلا مزتلم

 بجوی ریمض هب لصتا اذإ اماف "اومرا'و "امرا"و مرا" :كلوقك
 ريغ ىلع نينكاسلا ءاقتلا ىلإ هئاضفإل ؛ماغدإلا زج مل «هنوكس

 .هنوکس بجو ام هب لصتا دقو «هرخآ كيرحت ىلإ وأ ءامهدح

 تددمأو تددمأ" يف "ندمأو تّدَمأو تدم" :لوقن ال اذهو

 هرخآ نکی م اذإ ‹«مغدي لعفلا اوأر امل ءالؤهو «ركذ امل «"نددمأو

 نع اولفغو «تمرأ يف كلذك هنأ اونظ .ٌمرأ :وحن ]1/٥۲[ «ًانکاس

 .قرفلا

 ىدحإ اوفذحف «"تبرض" نزوب "تّمّرأ" :هيف باوصلاو

 هلوق يف ءنآرقلا اهب ءاج «ةروهشم ةحيصف ةغل يهو ءًافيفخت نيميملا
 (نوُهكفت مظف) :هلوقو (افكاع هيلع تط :ىاعت
 .ةريثك هرئاظنو «نوهكفت متللظو «هيلع تللظ :هلصأو

 ثيدح اذه :اولاقف «هوفعض نيذلا يناثلا قيرفلا امأو

 ديزي نب نمحرلا دبع نع هب ثدح «يفعجلا يلع نب نيسحججب فورعم
 .سوأ نب سوأ نع يناعنصلا ثعشألا يبأ نع رباج نبا

 ةقثل هتحص يف بتري («دانسإلا اذه رهاظ رظن نمو :اولاق

 .۹۷ :ةيآلا هط ةروس )١(

 1٠. :ةبآلا ةعقاولا ةروس (۲)



oYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ثدحو ءاهب مهجاجتحاو مهثيداحأ ةمئألا لوبقو «مهترهشو هتاور

 .ءالبنلا نم ةعامج يفعجلا نيسح نع ثيدحلا اذهب

 نم عمسي مل «يفعجلا يلع نب نيسح نأ هتلعو :اولاق
 ديزي نب نمحرلا دبع نم عمس اغنإو «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع

 هب ثدح املف «هب جتحي ال ميمت نب ديزي نب نمحرلا دبعو «ميمت نبا
 .رباج نبا :لاقف «دجلا مسا يف طلغ «يفعجلا نيسح

 :هيلع اوهبنو ظافحلا كلذ نيب دقو

 ميت نب ديزي نب نمحرلا دبع :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاق
 هدنع ؛ملسم نب ديلولا هنم عمس لوحكم نع يماشلا يملسلا

 «نيسحو ةماسأ وبأ ةفوكلا لهأ هنع ىور يذلا وه :لاقيو «ريكانم

 .”حصأ ميت نباو «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع :اولاقف
 نهرلا دبع نع يبا تلاس متاح يبا نب نمحرلا دبع لاقو

 وبأ هنع یور يذلا وه لاقي «ریکانم هدنع :لاقف ميمت نب ديزي نبا

 يف اطلغو رباج نب ديزي نبا وه :الاقو «يفعجلا نيسحو ةماسأ
 .ثيدحلا فيعض وهو «حصأ ميت نب دیزیو «هبسن

 نم رلا دبع ثيداحأ نويفوكلا ىور :بيطخلا ركب وبآ لاقو

 نبا مالك نم اهلعلو "حصأ ميمت نباو" :هلوق نود ١/ ٠٠ ريبكلا خيراتلا ()

 .ميقلا

 .۱۹۷/۱ متاح يبآ نبا للع :رظنا (۲)



tofةالصلا باتك  

 يف اومهوو «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع ميت نب ديزي نبا
 .ثيداحألا كلت يف مهيلع لمحلاو «كلذ

 نع ةماسأ وبأ ىور :ظفاحلا نوراه نب یسوم لاقو

 قلي مل وه «هنم ًامهو كلذ ناكو رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع

 نب ديزي نب نمحرلا دبع يقل امنإو «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع
 ."فيعض ؛ميمت نباو ءةقث ؛رباج نباو ءرباج نبا :هنأ نظف «ميمت

 .ةمئألا ءالؤه هركذ ام ىلإ ظافحلا نم دحاو ريغ راشأ دقو :اولاق

 .۲۱۲/۱۰ دادغب خیرات (۱)

 1۸/1٦ بيذهتلا بیذهتو «۲۱۲ /۱۰ دادغب خیرات :رظنا )۲)





 f00 ةاكزلا باتك

 “[ةاكزلا باتك]

 ."”ةمئاسلا ةاكز باب يف لاقو

 يكز ظفاحلا لوق دعب «بابلا نم لوألا ثيدحلا رخآ يف

 ىنأملا نب هللا دبع ثيدح نم هجام نباو يراخبلا هجرخأو :نيدلا

 ."ةمامث همع نع يراصنألا

 .حيضوتلل اهتعضو اغنإو ‹لصألا يف تسيل (1)

 )٤(. مقر بابلا ۲۱٤/۲-۲۲۲ دواد يبآ ننس (۲)

 ابأ نأ معز ًاباتك سنأ نب هللا دبع نب ةمامث نم تذخأ :لاق داح ثیدح دنع

 هثعب نیح «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر متاخ هیلعو «سنأل هبتک رکب

 ىلص هللا لوسر اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه :هيف اذإف هل هبتكو ًاقدصم

 .هلوطب ثيدحلا «...نيملسملا ىلع ملسو هيلع هللا

 .لبإلا ةاكز باب-٠ ءةاكزلا باتك يف ١/ ۲١-۲٤ ىبتج ا يف يئاسنلا هجرخآو

 0۵ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 ىنملا نب هللا دبع قيرط نم هاجرخا هجام نباو يراخبلا نأ يتآيسو
 .هب ةمامث نع يراصنألا

 . ۱۸۳/۲-۱۸٤ دواد يب ننس رصتخ (۳)

 باب-۳۳ «حتفلا عم ۳٦۰-۳٣٦ /۳ هحیحص يف يراخبلا :هجرخآ ثیدحلاو

 .ةاكزلا يف ضرعلا

 ًانس قدصملا ذخأ اذإ باب-١٠ «ةاكزلا باتك يف ١/ ٥۷١ هننس يف هجام نباو

 .نس قوف وأ نس نود



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 40٦

 ليمش نب رضنلا ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأو :ميقلا نبا لاق

 نب هللا دبع نب ةمامث نم باتكلا اذه انذخأ :لاق ةملس نب داح نع

 هللا ىلص هللا لوسر نع [ب ]٥۲1/ كلام نب سنأ نع هثدحجي سنأ

 ."تاقث مهلکو ‹«حيحص دانسإ :لاقو «ملسو هيلع

 ةهج نم تباث ثيدح سنأ ثيدح :يعفاشلا مامإلا لاقو

 هبو «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هریغو ةملس نب داح

© (O e 

 . ١۱۱٤١-٠٠١ /۲ ينطقرادلا ننس (۱)

 ..۷/ مالا ()

 درجا لعلف «رصتخملا يف يرذنملا مالك صن وه «بابلا اذه يف ميقلا نبا مالك (۳)

 ‹يرذنملل وهو «ميقلا نبال مالكلا اذه نأ بسح ميقلا نبا مالك درج يذلا

 .ملعا هللاو



 fo ةاكزلا باتك

 .اغيأ بابلا يف لاقو

 يلع نع روعألا ثراحلاو ةرمض نب مصاع ثيدح رخآ يف

 رخآ ىلإ «"ثيدحلا ...-ةيواعم نبا وهو- :ريهز لاق هنع هللا يضر

 افرط هجام نبا جرخأو :ثيدحلا رخآ يف نيدلا يکز ظفاحلا لوق

 . ةى اسيل مصاعو ثراحلاو « "نم

 نبا هاور اذه يلع ثٹیدح :مزح نبأ لاق :ميقلا نبا لاق

 ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع مزاح نب ريرج نع بهو

 .ثراحلاو مصاع نيب «قاحسإ وبأ هيف نرق «”روعألا ثراحلاو

 )٤(. مقر بابلا «۲۳۰--۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .ثیدحلا «...مهرد يتئام متت یتح ءيش مکيلع سيلو «مهرد ًامهرد

 روعألا نب ثراحلاو ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ريهز قيرط نم

 .بهذلاو قرولا ةاكز باب- ٤ «ةاكزلا باتک يف ٥۷۰ /۱ هجام نبا ننس (۳)

 توفع ېنإ)) :ًاعوفرم يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يب نع نايفس قيرط نم

 . ۱٤٤١ مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو .«ًامهرد ًامهرد

 .ًاضيأ هاجرحخأ يئاسدلاو يذمرتلا نأ يتايسو

 باتک يف ۲۳۰-۲۳۱ /۲ هننس يف دواد وبا :بهو نبا قیرط نم هجرحخا (۵)
— 



t0۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ءاذه لشم هيلع زوجي خويشلا نم ريثكو «باڌک ثراحلاو

 لخدأو ريرج امهعمجف «هدنسي مل مصاعو «هدنسأ ثراحلا نأ :وهو
 .رخآلا يف امهدحأ ثيدح

 مصاع نع قاحسإ يبأ نع رمعمو نايفسو ةبعش هاور دقو

 . هيلع ًافوقوم يلع نع
 ولف «يلع ىلع هفقو امنإ «مصاع نع هاور ةقث لك كلذكو

 .هب انذخآ «كلذ نيبو ؛مصاع نع هدنسأ ًاريرج نآ

 . مزح نبا نع يليبشإلا قحلا دبع ةياكح هذه
 مث :ةلاسملا رخآ يف لاقف "ىلح ا" هباتك يف ءاذه نع عجر دقو

 زوجي ال «حیحص دنسم مزاح نب ریرج ثیدح نأ انیأرف انکردتسا

 دانسإ طلخ ًاريرج وأ قاحسإ ابأ نأ هيف لالتعالا نأو «هفالخ

 .ةمئاسلا ةاكز باب - ٤ «ةاكزلا

 ٤/ ٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا كلذكو

 دقف ةفوقوملا رمعم ةياور امأ ءةفوقوملا نايفسو ةبعش ةياور ىلع فقأ م (1)
 .ةرصتخ ٤/ ۳٤١ يفو ءةلوطم ٤/ ٥-٠ هفنصم يف قازرلا ديع اهجرخأ

 يب نع هوور امهريغو نايفسو ةبعش نآ ۲۳۳ /۲ هننس يف دواد وبآ رکذ دقو

 .هوفقوأ امنإ هوعفري ل يلع نع مصاع نع قاحسإ
 .هفقو بّوص ينطقرادلا نأ ركذ ٠۷۳ /۲ ریبلا صیخلتلا يفو

 ٠١۷. /۲ یطسولا ماكحألا :رظنا (۲)



 0۹ ةاكزلا باتك

 انيلع امو «زوجي ال يذلا لطابلا نظلا وه «مصاع لاسرإب ثيدحلا

 ءهيف ريهز كشل الو «هلسرأ نم لاسرإل مصاعل ثراحلا ةكراشم يف

 ."همالك مت مزال دنسأ ام ذخألاف «ةقث ريرجو

 :ًاريرج نإف «ثيدحلا يف حدقي ال ليلعتلا اذه :هريغ لاقو

 .امهنع هدنسأ دقو «ةقث

 نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةناوع وبأ :اضيأ هدنسأ دقو (

 وٻأو .""يذمرتلا هثيدح ركذ «لوحلا ركذي ملو «يلع نع ةرمض

 .ةقث :ةناوع

 هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيل» :ثيدح يور دقو

 ."حيحص دانسإب ةشئاع ثيدح نم «لوحلا

 [ردب] وبأ انثدح :يدانملا نب هللا ديبع نب دمحم لاق

 )١( ىلحلا ٤/١ ۷.

 .قرولاو بهذلا ةاكز ين ءاج ام باب-۳ ءةاكزلا باتك ۱۹/۳ يذمرتلا عماج (۲)

 :ًاعوفرم يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةناوع يبأ قيرط نم
 نيعبرأ لك نم :ةقرلا ةقدص اوتاهف قيقرلاو ليخلا ةقدص نع توفع دق»

 ةسخ اهيفف نيتئام تغلب اذإف «ءيش ةئامو نيعست يف سيلو «ًامهرد «ًامهرد

 .«مهاردلا

 وهو «لاجرلا يبأ دمحم نب ةثراح ىلع هيلع تفقو اميف هرادم ةشئاع ثيدح (۳)

 .ملعأ هللاو .يتأيس امك «هب جتحي ال فيعض

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ءاطخ وهو .ديز :لصألا يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1

 :تلاق ةشئاع نع ةرمع نع دمحم نب ةثراح انثدح ديلولا نب عاجش

 لام يف ةاكز ال» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 .(لوحلا هيلع لوحي یتح

 نبا نع كامسلا نب نامثع نع نارشب نب نيسحلا وبأ هاور

 .'يدانمل

 .نارشب نبا يلامأ نم عوبطملا يف هيلع فقأ ل (1)
 .هفعض مٹ ٤/. ىربكلا ننسلا ين يقهيبلا نارشب نبا قيرط نم هجرخأو

 ۹۰-٩۱. /۲ هننس يف ينطقرادلا يدانملا نبا قیرط نم هجرخآو
 :ًاضيأ هجرخأ ثیدحلاو

 .الام دافتسا نم باب-٥ «ةاکزلا باتک يف ٥۷۱/۱ هننس يف هجام نبا

 .ةثراح ةمجرت ين ۲۸۸/١ ءافعضلا ين يليقعلاو
 ريبلا صيخلتلا ف رجح نباو ۰ ۲ ةيارلا بصن ف يعليزلا هقمعضو

10/۲. 

 ثیدح نم هرکذ دقف .هدهاوشو هقرط ةفرعمل VAY مقر ثٹیدح ءاورإلا رظناو

 .هقرط عومجمب هححصو «يلعو سنأو ةشئاعو رمع نبأ



 ٤١ ةاكزلا باتك

 ."اضيأ بابلا ين لاقو

 نب مصاع ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق دعب
 ل "«...قیقرلاو ليخلا نع توفع دق)») :هعفري يلع نع ةرمض

 ينعي - نوکی نآ لمتحي هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىكحو :هلوق رخآ

 نعو «ةرمض نب مصاع نع هاور -يعيبسلا قاحسإ ابأ
 ٩9 ۳ ھر الا

 . ثر

 )٤(. مقر بابلا ۲۳۲ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ةاكز يف ءاج ام-۳ «ةاكزلا باتك يف ۱١/۳ هعماج يف يذمرتلا :ًاضيأ هجرخأو (۲)

 .قرولاو بهذلا

 .ًابيرق هظفل ركذ قبس دقو
 .قرولا ةاكز باب-۸٠ «ةاكزلا باتك يف ۳۹/١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 هللا يضر يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع نايفس قيرط نم
 ليخلا نع توفع دق» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع

 .«ةسخ نيتئام لك نم مكلاومأ ةاكز اودأف «قيقرلاو

 يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع شمعألا قيرط نم هجرخأ مث
 نع توفع دق)») :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 .(ةاكز نيتئام نود اميف سیلو «ققيقرلاو ليخلا

 ,۲ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .قباسلا بابلا ثيدح جيرخت يف رظناو
 .ثيدحلل هجارخإ دعب قباسلا عضوملا يف هعماج يف (۳)

 )٤( دواد يبأ ننس رصتخ ۲/ ۱۹۲ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 ليخلا نم ةقدصلا طقسأ اغإ :ميقلا نا [ 1/٥۳ ]لاق

 «ةراجتلل اهنم ناك ام امأف «ةمدخلاو بوكرلل تناك اذإ «قيقرلاو

 .اهتميق يف ةاكزلا هيفف

 .۲۷ /۲ ننسلا ماعم يف يباطخلا مالك صن وه ءانه ميقلا نبا مالك (۱)



 ۳ ةاكزلا باتك

 .'اضيأ بابلا يف لاقو

 :ميکح نب زهب ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 .""ههضعب هيف ملکتو «مهضعب هقثو میکح نب زهبو

 رثكأ ««هلام رطشو اهوذخآ انإف» :هلوقو :ميقلا نبا لاق

 يف ةمارغ بجوي ال ؛ةمينغلاو ةقدصلا يف لولغلا نأ ىلع ءاملعلا

 ."خسن مث «مالسإلا لوأ يف اذه ناك :اولاقو ءلاملا

 اميف بزاع نب ءاربلا ثيدجبم :هخسن ىلع ىعفاشلا لدتساو

 هنآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع لقني ملف «“هتقان تدسفآ

 )٤(. مقر بابلا ۲۳۳/۲-۲۳٤ دواد يبآ ننس (۱)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هدج نع هیبأ نع میکح نب زهب ثیدح دنع
 اهوذخآ انإف اهعنم نمو ...نوبل تنب نيعبرأ يف لبإ ةمئاس لك يف»» :لاق ملسو

 .«ءيش اهنم دمحم لآل سيل «لجو زع انبر تامزع نم ةمزع «هلام رطشو

 .ةاكزلا عنام ةبوقع باب-٤ «ةاكزلا باتك ٠/ ١۷-۱۸ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرحخأو

 . ۱۳۹۳ مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 . ۱۹٤/۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 ء١/١١٤٠ بذهملاو ۲١/۲ ربلا دبع نبال ديهمتلا :لاثملا ليبس ىلع رظنا (۳)

 ۰٤۱٠٥١ /۲ عورفلاو ٥ عومجلاو ٤۷٤/۲ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو

 .60/۲ عدبملاو

 )٤( «تاراجإلاو عویبلا باتک يف ۸۲۸/۳-۸۲۹ هننس يف دواد وب هجرخا ۹۲-

 .موق عرز دسفت يشاوملا باب



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ٤

 .' طقف نامضلاب همكح اهيف لقن لب «مرغلا فعضأ

 يهتنيل «دعوتلا ليبس ىلع اذه نوكي نأ هبشي :مهضعب لاقو

 . "كلذ لعاف

 نإو «هیلع كورتم ريغ «هنم یفوتسي قحلا نإ :مهضعب لاقو
 الإ هل قبي مل یتح تفلتف ءةاش فلا هل ناک لجرک «هلام رطش فلت

 هلام رطش وهو «فلألا ةقدصل هايش رشع هنم ذخؤي هنإف «نورشع

 .هفصن وأ يقابا
 . "هلام رطش اوذخآ انإ" :لقي م هنأل ؛ديعب وهو

 «نيرطش هلام لعجي :يآ «هلام رطشو» وه اغ :يبرحلا لاقو

 هعنمل ةبوقع «نيفصنلا ريخ نم ةقدصلا لخأيف «قدصملا هيلع ريختيو
 . “الف همزلي الام امف ءةاكزلا

 تدسفآ امیف مکحلا باب-۱۳ «ماکحألا باتک يف ۷۸۱/۲ هننس يف هجام نباو

 .يشاوملا

 ۳۰٤۷. مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ننسلا ةفرعمو ٤/ ٠٠١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (1)

 ۲٤۱/۳. ًاضیأ هل راثآلاو

 ٤/ ٠۳. ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو ٠١١ /۳ دیبع يبأل ثيدحلا بيرغ :رظنا (۲)

 .۲۹/۲ يباطخلل ننسلا ملاعمو ۰٤۷٤/۲ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا (۳)

 .بيرغلا يف هباتک يف همالک ىلع فقأ م )٤(



 4 ةاكزلا باتك

 ."همالک رخآ اذه «هجولا اذه فرعأ الو :یباطخلا لاق

 نب قاحسإو دمحأ مامإلاو «يعازوألا ثيدحلا رهاظب لاقو
 . ھن لصف ام ىلع «هیوهار

 «هنم تذحخأ هلام ةاكز عنم نم :ميدقلا يف يعفاشلا لاقو

 ."ثيدحلا اذهب لدتساو «هعنم ىلع ةبوقع هلام رطش ذخأو

 اذه لعجو .ريغ ال ءةاكزلا الإ هنم ذخؤي ال :ديدجلا يف لاقو

 «لاملا يف تابوقعلا تناك نيح كلذ ناك :لاقو ءًاخوسنم ثيدحلا

 .“همالک رخآ اذه «تخسن مث

 اذه نع راذتعالا ىلإ جاتحا ءةقث ميكح نب زهب نإ :لاق نمو

 ةياهنلا يف ريثألا نباو ۲٠١/۳ رائآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هنع هلقنو

 ٤/ ٥۷۳. لوصألا عماج يفو ءء۲

 يفو ٤۷۳. /۲ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا يف ريثألا نبا اذه يباطخلا مالك ركذ (1)

 .ءيشب هبقعتي لو «يبرحلا مالك ىنعم يباطخلا ركذ ۲۸-۲۹ /۲ ننسلا ماعم

 مامإلا نع ةياورلا رظناو .۲۸/۲ ننسلا ماعم يف يباطخلا :مهنع كلذ ركذ (۲)

 .۱۸۹ /۳ فاصنإلاو ٤١١/۲ عدبملا :يف دمحأ

 لوصألا عماجو ٤۷٤/١ ثيدحلا بيرغ ين ةياهنلاو ٠١١/١ بذهملا :رظنا (۴)

 ٠۰۱/١. عومجماو ٤

 )٤( بذهملا :راثآلاو ننسلا ةفرعمو ىربكلا ننسلا نم قبس ام عم :رظنا ٠٤١/١

 ثیدحلا بیرغ يف ةياهنلاو ۲/٤۷٤ لوصألا عماجو ٠۷٤/٤ عومجلاو

.°* 1/٥ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1

 .مدقت امی ‹ثیدحلا

 نم ءيش ىلإ جاتحي الف «هثيدجب جتحجم ال :لاق نم امأف

 . "كلذ

 نوكي نأ لمتحيف .ةجحجب سيل :زهب يف يعفاشلا لاق دقو

 ىلع هنع باجأ وأ ,ثيدحلا نع هراذتعا دعب هنم كلذ هل رهظ

 .ةحصلا ريدقت

 بتكي خيش وه :ميكح نب زهب يف يزارلا متاح وبأ لاقو

 . "هب جتحي الو «هثیدح

 قاحسإو دمحأ مامإلا امف ءأريثك ءىطخي ناك" :يتسبلا لاقو

 الولو ءانتمئأ نم ةعاج هكرتو «هنع نايوريو «هب ناجتجي امهف
 (“انبر تامزع نم ةمزع «هلبإ رطشو اهوذخآ انإ») :هشيدح

 :لاق ثيدحلا خسنب لوقلا هركذ دعب ۳1/0 عومجلا يف يوونلا لاق امك (1)

 :نيهجول فيعض باوجلا اذهو
 سيل مالسإلا لوأ يف لاومألاب تناك تابوقعلا نأ نم هوعدا ام نأ :امهدحأ

 .فورعم الو تباثب

 .كلذب ملع انه سيلو «خيراتلا ملع اذإ هيلإ راصي امنإ خسنلا نأ :يناثلاو

 هنع هللا يضر يعفاشلا نع قبس امك «ثيدحلا فيعضت حيحصلا باوجلاو

 .ملعآ هللاو متاح يبو

 ٤١١. /۲ ليدعتلاو حرجلا (۲)

 .۲۳۲ /۳ ریثألا نبال ةياهنلا .هتابجاو نم بجاوو «هقوقح نم ىح :يآ ()



 ۷ ةاكزلا باتك

 . "هيف [ب ]٠۳/ هللا رختسا نمم وهو «تاقثلا يف هانلخدأل

 "2 تاقا يف هلاخدإ نم ةعنام ثيدحلا اذ هتياور لعجف

 .همالک

 نع هيبأ نع ميکح نب زهب ثيدح :ينيدملا نب يلع لاق دقو

 .حیحص :هدج

 .حيحص هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب :دمحأ مامإلا لاقو

 ىوعد «هخسن ىوعدو «ةجح ثدحلا اذه در نمل سيلو

 تابوقعلا ةيعرش توبث ينو «هيلع ليلد ال ام ىوعد يه ذإ ءةلطاب
 اهخسن تبثي م ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيداحأ ةدع ؛ةيلام ا

 ."هدعب ءافلخلا اهب لمعو «ةجحجب

 نإف ‹قعضلا ةياغ يفف «هتقان ةصق يف ءاربلا ثيدحب هتضراعم امأو

 ءروظحم باكترا وأ «بجاو عنم ًايدعتم بقاعملا ناك اذإ غوست امنإ ةبوقعلا

 .هیلع هتبوقع دحأ غوسي الف هدصقو هتیانج ريغ نم دلوت ام اماف
 ةياغ يف ءةقيقحلا نود دعوتلا ليبس ىلع كلذ لمح نم لوقو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مالك هلثم نع هزني ءداسفلا

 «لطاب ؛فلتلا دعب يقابلا رطشلا ذخأ ىلع هلمح نم لوقو

 ۱۹٤/۱. نابح نبال نیحورجملا (۱)

 .نابح نبا مالك اذه يأ .اذه :باوصلا لعلو .لصألا يف ةملكلا اذكه (۲)

 .۲۹۱٠۲-۷ص ةيمكحلا قرطلا هباتك يف اهنم ةلمج ميقلا نبا ركذ (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 اهوذخآ انأآف» :هلوقلو «مالكلا موهفم نع هدعبو هترفانم ةدشل

 .(هلام رطشو

 الو «داسفلا ةياغ يف لِغش نزوب «"رطشو" هنإ :يبرحلا لوقو
 .فيحصتلا نم وه لب «ثيدحلا لهأ نم دحأ هفرعي

 "تاقثلا يف هانلخدأل ءاذه هشيدح الول" :نابح نبا لوقو

 اذه ةياور الإ ببس هفعضل نكي م اذإ هنإف ءأدج طقاس مالك

 الطاب ًارود اذه ناك «هفعضل هدر اغنإ ثيدحلا اذهو «ثيدحلا

 .تاقثلا هيف فلاخي مل هنإف «هفعض بجو ام اذه هتیاور يف سیلو

 ءناميلس يبأ نب كلملا دبع ثيدح در نم در ريظن اذهو

 اذه ىور هنوکب هفعضو «"راوجملا هعفش يف رباج '"ثیدح

 .ملعأ هللاو «لاحب فعضلل بجوم ريغ اذهو .ثيدحلا

 .اطخ وهو .ثيدجج :عوبطملا يف (1)

 ناك نإو ءاهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راج لا» ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو (۲)
 .«ادحاو امهقيرط ناك اذإ ءابئاغ

 ۷١- «تاراجإلاو عویبلا باتک يف ۷۸۷-۷۸۹ /۳ هننس يف دواد وبآ هجرخأ

 .ةعفشلا يف باب

 ةعفشلا يف ءاج ام باب-۳۲ «ماکحألا باتک ين ٠٥۱/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .بيرغ ثيدح اذه :لاقو «بئاغلل

 .راوجلاب ةعفشلا باب-۲ ءةعفشلا باتك يف ۸۳۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 ٣۰٠٤. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ٤۹ ةاكزلا باتك

 )۲( 0( ا ۰ ۰ «

 . قدصملا ىضر باب يف لاقو

 نب نهرلا دبع ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 “ريغ هيلع هعباتي مل اذإ «هربخب جتحي ال «هيوري اميف مهولا

 لك «ةسمهخ ةاورلا ينو .همالك رخآ اذه :ميقلا نبا لاق

 .۱۸/۳ ةياهنلا :رظنا .اهبابرأ نم اهيفوتسي يذلا ةاكزلا لماع :يآ ()

 )٥(. مقر باہلا ۲٤٥ /۲ دواد يبآ ننس (۲)

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ كيتع نب رباج ثيدح دنع

 ام نيبو مهنیب اولخو «مهب اوبحرف مکوؤاج ناف «نوضغبم بْبَكْر مکیتایس»

 مكتاكز مامت نإف مهوضرأو ءاهيلعف اوملظ نإو «مهسفنإلف اولدع ناف «نوغتبي

 .«مکل اوعدیلو «مهاضر

 0 مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 بارعألا نم سان ءاج :لاق هللا دبع نب ريرج ثيدح «ثيدحلا اذه نع ينغيو

 انوتأي نيقدَصلا نم ًاسان نإ :اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلإ
 .«مکیقّدصم اوضرأ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف :لاق .اننوملظیف

 ءاضرإ باب -۷ «ةاكزلا باتك يف 1۸٩-1۸1 /۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ

 .هوحنب بابلا اذه يف ًاضيأ دواد يبأ دنع وهو .ةاعسلا

 .نصغلا يبأ سيق نب تباث ىلع انه مالكلاو .۲۳۹/۱ نابح نبال نيحورجملا (۳)

 )٤( دواد يب ننس رصتخ ۲/ ۲۰۲.

 نبال هنظو اطحأ دّرجلا لعلف «يرذنملا مالك نيع وه يتآلا ميقلا نبا مالك )٥(

 .يرذنملل وهو ميقلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷.

 .""هریغ هيف ملکت نم مهیف فرعن ال «سیق نب تباث همسا مهنم

 :مه سيق نب تباث همسا نمم ةاورلا نم مهيلع تفقو نيذلا )١(

 .فورعملا يباحصلا سامش نب سيق نب تباث ١-
 .عنقملا وبأ يعخنلا سيق نب تباث -۲

 .يقرزلا يراصنألا سيق نب تباث -۳

 .هيف ملكتملا وهو .نصغلا وبأ مهالوم يرافغلا سيق نب تباث ٤-
 هل «يراصنألا ديز وبأ يجرزخلا نامنعلا نب ديز نب سيق نب تباثو ٥-

 .نامثع ةفالخ لوأ يف يفوت «ةبحص

 .يباحص «يراصنألا ميطخلا نب سيق نب تباثو ٦-

 بيذهتو ء۱۸-٦۱۸۷ص بيذهتلا بيرقت :ىلوألا مجارت عبرألا يف رظنا
 . ١٠۲/۲-٠٤١ بیذهتلا

 ۳۹١. /۱ ةباصإلاو ء٥٤ ١/ نابح نبال تاقثلا :ةسماخلا ينو

 .۳۹۳/۱ ةباصإلاو ۱۹-۲۱ /۲ بیذهتلا بیذهت :ةسداسلا ينو



 ٤۷١ ةاكزلا باتك

 .'حمق نم عاص فصن یور نم باب يف لاقو
 :لاق نسحلا نع ديمح نعو :هلوق دنع رطفلا ةاكز يف ينعي

 . "سابع نبا بطخ'
 يراخبلا هللا دبع ابأ تلأس :يذمرتلا لاق :ميقلا نبا لاق

 ىلص هللا لوسر نإ :لاقف «سابع نبا انبطخ" :نسحلا ثيدح نع

 نب ديزي ريغ ىور :لاقف «"رطفلا ةقدص ضرف ملسو هيلع هللا

 .(۲۰) مقر بابلا ۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ناضمر رخآ يف هللا هجر سابع نبا بطحخ :لاق نسحلا نع دیمح ثیدح دنع

 ءاوملعي ل سانلا نأكف .مكموص ةقدص اوجرخأ :لاقف ةرصبلا ربنم ىلع

 مهنإف مهومُلعف مكناوخإ ىلإ اوموق ؟ةنيدملا لهأ نم انهه نم :لاقف
 رمت نم ًاعاص ةقدصلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف ؛نوملعيال

 ریغص «یثئآ وأ رکذ كولم وأ رح لك ىلع حمق نم عاص فصن وأ «ریعش وا
 ولف «مكيلع هللا عّسوأ دق :لاق رغُسلا صخر یأر يلع مدق املف .ریبک وأ

 ناضمر ةقدص ىري نسحلا ناكو :ديح لاق «ءیش لک نم ًاعاص هومتلعج

 .ماص نم ىلع
 ىلع مامإلا ثح-۲۳ «نيديعلا بات ين ۲۱۱ /۳ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةبطخلا يف ةقدصلا
 . مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 11/۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 يف مزح نباو ٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :«انبطحخ» ظفلب هاور (۳)

 ٥۹٦/٤. ماکحْإلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۲

 هنآأکو "سابع نبا بطحخ" :نسحلا نع [ا/٤] دیه نع نوراه

 ناك سابع نبا نأل ءاذه يراخبلا لاق انإو :يذمرتلا لاق

 ناک يلعو «نامثع ماي يف يرصبلا نسحلاو «یلع ماي يف ةرصبلاب

 .ةنيدملاب )1( »

 نب لهس نع ىناملا نب دمحم هاورو «((انہطح») :لاق اذک" :هبقع يقهيبلا لاقو

 ."حصأ وهو ««بطحخ)) :لاقف فسوي

 نسحلا ناك طق هآر امو سابع نبا نم عمسي مل نسحلا :ييدملا نب يلع لاقو

 امهنع هللا يضر يلع اهيلع هلمعتسا ةرصبلاب سابع نبا ناك مايأ ةنيدماب
 اغنإ «ةرصبلاب سابع نبا انبطخ» :نسحلا ثيدح يف لاقو نيفص ىلإ جرخو

 انيلع جرخ :دهاجم لوق لثمو .نيصح نہ نارمع انيلع مدق :تباث لوقک ةوه

 عمسي م نسحلا .مهثدح مشعج نب كلام نب ةقارس نإ :نسحلا لوقكو .يلع

 .سابع نبا نم
 ٠١۸/٤. ىربكلا يقهيبلا ننسو «۳:ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا

 سابع نبا نع نسحلا ثيدح ۱۹۸/٤: ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو

 هذه يف سابع نبا نم ًاعامس يدراطعلا ءاجر يبأ نع انيور دقو «لسرم

 .ماعط نم عاص رطفلا ةقدص يف ةبطخلا

 ٠۲٠/۱. ریبکلا يذمرتلا للع (۱)



 VT ةاكزلا باتك

 .'ةاكزلا ليجعت باب يف لاقو

 هجرخأو :لوألا ثيدحلا رخآ يف نيدلا يکز ظفاحلا لوق دعب

 .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا

 اهلثمو يلع يهف)») :دواد يبأو ملسم ظف :ميقلا نبا لاق

 :نالوق هیفو ««اهعم

 .نيماع ةقدص هنم فلست ناك هنأ :امهدحأ

 .هنع اهيدؤي هنع اهلمحت هنآ :يناثلاو

 .(۲۱) مقر بابلا ۲۷۲-۲۷٥ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 باطخلا نب رمع ملسو هيلع هللا یلص ينلا ثعب :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 هللا لوسر لاقف .سابعلاو ءديلولا نب دلاخو «ليج نبا عنمف «ةقدصلا ىلع

 امأو «هللا هانغأف ًاريقف ناک نأ الإ لیمج نبا مقنی ام» :ملسو هيلع هللا یلص

 لیبس يف هدتعاو هعاردا سبتحا دقف «ادلاخ نوملظت مكنإف ديلولا نب دلاخ

 مث ««اهلثمو يلع يهف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مع سابعلا امو هللا

 .«هيبأ ونص» :وأ «بألا ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ») :لاق

 باب-۹٤ «ةاکزلا باتک يف «حتفلا عم ۳۸۸ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .(هللا ليبس يفو نيمراخلاو باقرلا ينو ىلاعت هللا لوق
 ةاكزلا ميدقت يف باب-۳ «ةاكزلا باتك يف 1۷٦/۲-1۷۷ هحيحص يف ملسمو

 .اهعنمو

 ريغب لاملا ديسلا ءاطعإ باب-١٠ «ةاكزلا باتك يف ٠٤/١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .قدصملا رايتحخا

 .۲۲۲-۲۲۳ /۲ دواد يب ننس رصتخ (۲)



Vةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 «(اهعم اهلثمو «ةقدص هيلع يهف» :يئاسنلاو يراخبلا ظفلو

 :نالوق هیفو

 ىنب ىلع اهيرحت لبق اذهو ام ًافرصم هلعج هنأ :امهدحأ
 ام

 ماع رمع لعف امك «ةحلصمل نيماع اهطقسأ هنأ :يناثلاو

 .ةدامرلا

 هاكح ««اهعم اهلثمو هيلع ىه)») :قاحسإ نبا ظفلو

 :نالوق هيفو «' يراخبلا
 اهذخاأيف لباقلا ىلإ «ماعلا كلذ اهب هرظنأ هنأ :امهدحأ

 .اهلثمو

 ال «هنم بلط ام حمس هنأو «سابعلل حدم اذه نأ :يناثلاو

 .هعم هلثمو هجرخي لب «هيلع ام جارخإ نم عنتمي
 نبا هرکذ ««اهعم اهلثمو هل يهف») :ةبقع نب ىسوم لاقو

 :نالوق هیفو «"نابح

 مئأسا نإو):لاعت هلوقک «"هیلع" ینعمب "هل" نأ :امهدحا
َ4 . 

 .حتفلا عم ۳۸۸ /۳ هحیحص يف (۱)

 .ناسحإلا ى A ۸ نابح نبا حیحص )۲(

 .۷ :ةيآلا ءارسإلا ةروس )۳(



 Vo ةاكزلا باتك

 هنع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جارخإو هل اهقالطإ :يناثلاو

 ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ» :لاق اذهلو «هل ارب هدنع نم

 .«( هيب

 نم ناتلخن علطت نأ هلصأو .لغلا :ونصلا" :ه۷ /۳ ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق (۱)

 «يلثم وآ يبآ لثم وهو «دحاو يبأ لصأو سابعلا لصأ نأ دیری .دحاو قرع

 ."ناونص هعمحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 .'”فافعتسالا باب يف لاقو

 ينلمعتسا :لاق «يدعاسلا نبا نع عبارلا ثيدحلا رخآ يف

 ذخأي نأ يغبني ال ريقفلا :لاقو : "لاق نأ ىلإ ةقدصلا ىلع رمع

 .ةلاسم ريغ وأ ةلاسم نع ناك ءأالام هذختي ام ةقدصلا نم

 هللا ىلص ينلا هب رمأ اميف ءاملعلا فلتخاو :ميقلا نبا لاقو

 بدن رمأ هنأ ىلع مهعامجإ دعب «كلذ نم "رمع ملسو هيلع
 :داشرإو

 .(۲۸) مقر بابلا ۲۹٦/۲-۲۹۷ دواد يب ننس (۱)

 «هلل تلمع امنإ :تلقف «ةلامعب ىل رمأ هيلإ اهتيدأو اهنم تغرف املف :همامتو (۲)

 هللا لوسر دهع ىلع تلمع دق يناف «تیطعا ام ذخ :لاق «هللا ىلع يرجاو

 یلص هللا لوسر يل لاقف «كلوق لثم تلقف ینلّمعف «ملسو هيلع هللا یلص

 .«قدصتو لكف هلأست نآ ريغ نم ًائيش تيطعأ اذإ» :ملسو هيلع هلا

 قزر باب-۱۷ «ماكحألا باتك يئ ‹«حتفلا عم ٠٠١/٠۳ يراخبلا هجرخأو

 .اهيلع نيلماعلاو مكاحلا

 ذخألا ةحابإ باب-۳۷ «ةاكزلا باتك يف ۷۲۳/۲-۷۲٤ هحیحص يف ملسمو

 .فارشإ الو ةلأسم ريغ نم يطعأ نمل

 الام لجو زع هللا هاتآ نم-٤٩ «ةاكزلا بات يف ۱۰۸/٩ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .ةلاسم ريغ نم

 .يرذنملا :يآ ()

 )٤( دواد یبآ ننس رصتخ ۲٤۲/۲-۲٤٩.



 ¥4 ٌةاكزلا باتك

 نم لكل ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم بدن وه :ليقف
 دعب ءًاقساف وأ ناك ًاحلاص «يماع وأ «ناطلس نم تناك ةيطع يطعأ

 .دحاو رغ كلذ ىكح «هتيطع زوجت نمم نوكي نأ

 لوبق ىلإ بدن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم كلذ :ليقو
 مهضعبو ءاهعنم مهضعبف ناطلسلا امأف ءناطلسلا ريغ نم ةيطع

 .اههرک

 .هربغ نود ناطلسلا ةيده لوبقل بدن كلذ :نورخآ لاقو

 م ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأب لوألا مهضعب حجرو

 . "مالك مت هوجولا نم ًاهجو صخي
 ةقدصلا ىلع لماعلا ةيطع ىلع لدي انإ ثيدحلا قايسو

 ثٹیدحلاو ءًاينغ ناک نإو ءامهومتو هتلامع ذحآ هل زوجي هناف [ب /]

 لسو هيلع هللا ىلص ينلا باوج جرخ هيلعو «كلذل قيس اغإ
 .ملعأ هللاو طعم لك نم ةيطع لك يف مومعلا هب دارملا سيلو

 ام وها إ هيلع ميقلا نبا قيلعتو «يرذنملا مالك نم وه قباسلا مالكلا لعل )

 .ملعأ هللاف «ةدئاز "همالك مت" ةرابع نوكت وأ ۲



E۷۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .رمع نب هللا دبع ثیدح رحخآ يف لاقو

 نع ينعي- دحاو "ريغ لاقو :نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 .""ةففعتملا" :-ديز نب داح

 .(۲۸) مقر قباسلا بابلا ۲۹۷ /۲ دواد يبآ ننس (۱)
 وهو لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع ثیدح دنع

 نم ريخ ايلعلا ديلا» :ةلاسملاو اهنم ففعتلاو ةقدصلا ركذي وهو «رنملا ىلع
 ىلع فلتخا :لاق مث «ةلئاسلا ىلفسلاو ءةقفنلا ايلعلا ديلاو «ىلفسلا ديلا
 لاقو ءةقفنملا :ايلعلا ديلا :ثراولا دبع لاق :ثيدحلا اذه يف عفان نع بويأ
 :دامح نع دحاو لاقو ةقفنلا ايلعلا :بويأ نع ديز نب داح نع مهرثكأ
 .ةففعتملا

 باب-۱۸ ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ۳٤١/۳ هحیحص يف يراخبلا :هجرخاو
 .ىنغ رهظ نع الإ ةفدص ال

 ايلعلا ديلا نأ نايب باب-۳۲۲ «ةاكزلا باتک يف ۷۱۷/۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...ىلفلسلا ديلا نم ريخ
 .ىلفسلا ديلا-۲٠ «ةاكزلا باتك يف ١/ ٠١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .دواد يبأ ننس يف الو «يرذنملا رصتخ يف ةدوجوم تسيل (ريغ) ةملك (۲)

 ملسمو يراخبلا هجرخأو" :همالك صنو ۲٤٤/۲. دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .«ةلئاسلا ىلفسلاو ءةقفنملا ايلعلا ديلا» ظفللا اذهب يئاسنلاو
 نأ يرصبلا نسحلا نع يورو ««ةففعتملا ايلعلا» :بويأ نع دواد وبأ ركذ دقو

 نإر» هدعب يذلا ةلضن نب كلام ثيدح يف ركذ دقو .ةعناملا ةكسمملا ىلفسلا

 .«ةثالث يديألا



 4۹ ةاكزلا باتك

 لصطاب «ةذخآلاب ايلعلا ديلا رسف نم ريسفتو :ميقلا نبا لاق

 :هوجو نم ًاعطق

 .هنالطب یلع
 ديلا نم ريخ اهنآ ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :يناثلا

 «ذخألا نم لضفأو ريخ ءاطعلا نأ ةرورضلاب مولعمو «ىلفسلا

 !؟يطعملا دي نم لضفأ ذخآلا دي نوكت فيكف

 ‹«ىنعمو ًاسح «لئاسلا دي نم ىلعأ يطعم ا دي نآ :ثلاثلا

 .ةرورضلاب مولعم اذهو

 «مركلاو ىنغلا ىلع لاد لامك ةفص ءاطعلا نأ :عبارلا

 «ةجاحلاو رقفلا نع هردصم «صقن ةفص ذخألاو ءدجلاو ناسحإلاو

 !؟ىطعملا دي ىلع هبحاص دي لّضفُث فيكف
 .ملعأ هللاو «ةعيرشلاو «سحلاو «ةرطفلا سكع اذه

 امو «هللا دي نع ةبئان اهنأل ؛ةذخآلا يه ايلعلا ديلا نأ ىلإ ةفوصتملا تبهذو

 ةقدصلا ىلع ثحلا نم دصقملا مهف عم «ريسفتلا نم حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 .يرذنملا مالک نم دارملا ه.ا ."ىلوأ





 ۸۹£ ةطقللا باتك

 “ةطقللا باتك :يف لاقو

 ديعس نب رسُب ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع
 هذهب درفني مل ةملس نب دام نأ نيبت دقف :ينهجلا دلاخ نب ديز نع

 ."هانركذ نم اهيلع هعبات دقو «"”ةدايزلا

 فيرعتلا ةدم نأب ةحرصم ةحيحصلا ةنسلاو :ميقلا نبا لاق

 ةثالث فرعت اهنأ مدقتملا بعك نب يبأ ثيدح يف عقوو «ةنس

 .۳۳۳ /۲ دواد يبأ ننس يف «ةطقللاب فيرعتلا باب-١ ةطقلا باتك يف (1)
 هللا یلص هللا لوسر نآ ينهجلا دلاخ نب ديز نع ديعس نب رسب ثیدح دنع

 «هيلإ اهداف اهيغاب ءاج نإف ءةنس اهفرع» :لاقف ةطقللا نع لئس ملسو هيلع

 .«هيلإ اهداف اهيغاب ءاج نإف ءاهلک مث اهءاکوو اهصافع فرعاف الإو
 بابلا لبق ءةطقللا باتك يف ٠۳٤۹/۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ ثیدحلاو
 .لوألا

 ةطقللا ين ءاج ام باب-١ «ماكحألا باتك يف ٠٥٦/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .منغلاو لبإلا ةلاضو
 .ةطقللا باب-۲ «ةطقللا باتك يف ۸۳۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 نأ كلذ .«هيلإ اهعفداف اهءاكوو اهصافع فرعف اهبحاص ءاج نإ» :هلوق يهو (۲)

 اذه يف دام الإ ةملكلا هذه لوقي سيل ١ /۲ ننسلا يف لاق دواد ابآ

 .(اهددع فرعف)) ينعي «ثیدحلا

 ءاج نإف » ... ةملس نب داح اهداز يتلا ةاديزلا لهو :لوقي ۳۳٤/۲ ينو

 .ةظوفحمب تسيل «هيلإ اهعفداف اهددعو اهصافع فرعف اهيغاب
 .۲۹۹ /۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لمه ءاضيأ بعك نب يبآ ثیدح ةياور ف كشلا عقوو «ماوعأ

 الث وأ نيماع ىرخألا يفو «"نينس ثالث ف وأ «ةثس ف كلذ

 .مدقم مزاج لاو مزجي ملف
 كش ام كرتو «دحاو ماع ىلإ ًارخآ بعك نب يبأ عجر دقو

(O) 
 . هىف

 فيرعتلا باب ١- «ةطقللا باتک يف ۳۲۸/۲-۳۳۰ هننس يف دواد وب هاور (۱)

 ىلص يلا تيتاف رانيد ةئام اهيف ةَرْص تدجو :لاق بعك نب يبأ نع «ةطقللاب
 اهفرع» :لاقف هتيتأ مث ًالوح اهتفرعف «ًالوح اهفرع» :لاقف ملسو هيلع هللا

 هتيتآ مث ًالوح اهتفرعف «ًالوح اهْفَرع» :لاقف هتیتا مث ًالوح اهتفرعف «ًالوح

 ءاج نف ءاهءاکوو اهءاعوو اهددع ظفحا» :لاقف ءاهفرعي نم دجأ ۾ :تلقف

 .«اهب عمتساف الإو اھبحاص

 ١- «ةطقللا باتك يف «حتفلا عم ٩٤/١ هحيحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرخأو

 .هيلإ هفد ةمالعلاب ةطقللا بر هربخا اذإ باب

 .لوألا بابلا لبق «ةطقللا باتك يف ء١٠٠٠ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .اهسفن ةقباسلا عضاوملا يف دواد يبأ ملسمو يراخبلا دنع وه (۲)

 .لوألا بابلا لبق «ةطقللا باتك يف ٠۳٠١ /۳ هحیحص يف ملسم :هجرحخآ (۳)

 فيرعتلا باب ١- «ةطقللا باتك يف ۳۳۰-۳۲۸/۲  هننس يف دواد وبأو

 .ةطقللاب

 نب ديوس نع ثيدحلا يوار ليهك نب ةملس وه هيف كش ام كرتو عجر يذلا )٤(

 اذل «يباحصلا نم سيلو «هنم هلك قباسلا كشلاو «بعك نب يبا نع ةلفغ

 هيف كش يذلا :لاقف لاطب نبا برغآو" ٥ -٩: حتفلا يف ظفاحلا لوقي



 AY ةطقللا باتك

 ينعي - هتعمس :لاق هنآ «ةبعش نع هحيحص يف ملسم یکحو

 .ادحاو ًاماع اهفرع :لوقي نينس رشع دعب - ليهك نب ةملس

 :ناتيضق يه :ليقو

 .ماع دعب «هل زوج ام هاتفأ يبا رعأل :ىلوألاف

 مكحب «صبرتلاو اهنع فكلاب هاتفأ بعك نب يبأل :ةيناثلاو

 .مهئالضفو ةباحصلا ءاهقف نم وهو «ماوعأ ةثالث عرولا

 «يبأ ءانغتساو «هترورضو اهيلإ لوألا ةجاحل كلذ نوكي دقو

 .ةباحصلا ريسايم نم ناك هنإف
 نأو «هرهاظب ىوتفلا ةمئأ نم لحأ لقي لو

 نب رمع نع تءاج ةياور الإ «"ماوعأ ةثالث فرعت ةطقللا

 نإو «كلذ يف بصي ملو .یھتنا .ةلفغ نب ديوس وه لئاقلاو «بعك نب يبأ وه

 هتشتسا امل «ةملس وهو «هتاور دحأ نم هيف كشلا لب «يرذنملا مهنم ةعامج هعبت

 .'ةبعش هيف

 هحيحص يف ملسم :كشلا كرتو ةدحاو ةنسب فيرعتلا ىلإ عوجرلا اذه ىورو
 .يتأيس امك

 .لوألا بابلا لبق ءةطقللا باتك يف ٠٠١ /۳ ملسم حيحص (۱)
 دقو" :ضايع يضاقلا نع القن ۲٦/۱۲-۲۷ ملسم حرش يف يوونلا لاق ()

 ماوعأ ةثالث فيرعن دحأ طرتشي ملو ةنس فيرعتب ءافتكالا ىلع ءاملعلا عمجأ
 ."هنع تبث م هلعلو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور ام الإ



Afةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'"باطخلا

 يور دقو ءًأرسوم كلذ رمع هل لاق يذلا نوكي نأ لمتحيو

 .ةعامحجلا لوق لثم ءةنس فرعت ةطقللا نأ رمع نع

 اهفرعي نأ همزلي هنآ ءءاهقفلا نم ذاوش نع يواحلا يف ىكحو

 [؟/٥٠] ."لاوحأ ةثالث

 نوقفتم راصمألا ءاهقفو" 1١/١: ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ يف يذلاو

 يور ءيش الإ «ماوعأ ةثالثب مهنم دحأ ذخأي ملو ءةنس ةطقللا فيرعت نأ ىلع

 ."هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 نباو ۰41/۰ رجح نہال يرابلا حتف يف امك ءرذنملا نبا :هذه رمع ةياور ركذ )١(

 .۲۹۲ /۸ یلحلا يف مزح

 يف مزح نباو 41/٥ رجح نبال يرابلا حتف يف امك ءًأضيأ رذنملا نبا اهركذ (۲)

 ۲٠٣۲. /۸ یلحملا

 ةسخ هنع ركذف ةدحاو مزح نبا اهدازو «لاوقأ ةعبرأ رذنملا نبا هنع ركذ دقو

 .لاوقأ

 41/١. رجح نبال يرابلا حتفو ۲٦۲/۸-۲٠٤ مزح نبال ىلحلا :رظنا

 .اهنع باجأ مث مھتلدا رکذ دقو . ۱۲/۸ يواحلا (۳)



 ®fAo ةطقللا باتک

 .'ةطقللا باتك يف ًاضيأ لاقو

 لوق بقع "يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح رخآ يف
 ةطقل مكح «ةكم ةطقل مكح نإ :لاق نم مهنمو :نيدلا يكز ظفاحلا
 ."دالبلا رئاس

 ءاهريغو ةكم ةطقل نيب قرفلا :مهضعب لاقو :ميقلا نبا لاق
 الف «ماعلا يف ةطقللا فی رت نکی الف تک س نوری سانا نأ

 «سانلا قرفت لبق اهفيرعت ىلإ ًاردابم الإ اهتطقل طقتلي نأ دحأل لحي
 .ملعأ هللاو ءدالبلا نم اهريغ فالخب

 .ةطقللاب فيرعتلا باب-١ يف ٠/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .جاحلا ةطقل نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ()

 ةطقأ ف باب-١ «ةطقللا باتک ف ۱۳۵۱/۳ هحیحص ف ملسم هجرخأو

 .جاحلا

 يف ةطقل دجو اذإ هنآ حيحصلاو :هلېق لاقو ۲۷۳/۲ دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 فالخب ءأدبأ اهفرعيلو ءاهبحاص ىلع ظفحلل الإ اهذخأي نأ هل رجب مل «مرحلا

 ...كلمتلل اهطاقتلا زوج هنإف ءدالبلا رئاس ةطقل



 ر دا راب یا ند
 یبا ند

 هن داحا عرصو هيلعیلعو همم

 ايمي اَ نب لیعاسبار وکرل ا

 فاتللا ءزخلل

SSعلوتلاو ولاو رتل فر  

 ر الار ار یس احاصل

 ضاّيرلا



 AY كسانملا باتك

 '[كسانملا باتك] ۱

 .""تيقاوملا باب ءانثأ يف لاقو

 تٌقو :سابع نبا ثیدح رخآ يف نیدلا یکز ظفاحلا لوق بقع

 هدانسإ ينو ؛"'قيقعلا قرشملا لهأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 2 درفت هنآ يقهيبلا ركذو ‹«فیعض وهو «دایز يبآ نب ديزي

 نإف ءهلاصتا يف كشلا هتلع :ناطقلا نبا لاقو :ميقلا نہا لاق

 دمو «سابع نبا نع هيوري سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحم

 .حيضوتلل اهتعضو «يدنع نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 ٩. :مقر بابلا ۰٩۳/۲ دواد يبأ ننس (۲)

 نبا نع سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نع دايز يب نب ديزي ثيدح وه (۴)

 .هرکذف لاق سابع
 يف ءاج ام باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۱۹٤/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثيدح اذه :لاقو «قافآلا لهأل مارحإلا تيقاوم

 وبأ هاور :۲۸۳ /۲ يرذنملا رصتخ ىلع هقيلعت يف ركاش دمحم دمحأ خيشلا لاقو

 هنأ يحرش يف تنيب دقو ٠۲/١ دنسملا يف وهو «لبنح نب دمحأ نع دواد

 . ه.| "يرذنملا هيلإ ليي ام ًافالخ «حيحص دانسإ

 .۳۸۱ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٠١۳. /۳ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا كلذ ركذ (6)

 )٥( دواد يب ننس رضتخ ۲/ ۲۸٢۲ -۲۸٤.



4A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .سابع نبا هدج نع هيبأ نع  ةياورلا فورعم وه امنإ يلع نبا

 دمع نع تباث يبا نب بيبح "'ثيدح ملسم حيحص يو
 هنأ «سابع نب هللا دبع نع هيب نع سابع نب هللا دبع نب يلع نب
 ."ثیدحلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دنع دقر

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ » هدج نع هیبآ نع هثیدحو

 .“رازبلا هركذ « ءام سي ملو «یلص مث ًامحل وأ ًافتک لکا ملسو

 :ينعي - ثيدحلا اذه الإ هدج نع یور ملعأ الو :“لاقو

 ركذي ملو ءًاعطقنم نوكي نأ فاخأو - «قرشملا لهأل تقو»»

 ."يف" ةدايزب .ةياورلا يف :عوبطملا يف ()

 .اطخ وهو «"انهثدح" :عوبطملا يف ()

 ءاعدلا باب-١۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ١/ ٠١ ملسم حيحص (۳)

 .همايقو ليللا ةالص يف

 كلذ ركذ امك «هب يلع نب دمحم نع ةورع نب ماشه ثيدح نم رازبلا هاور )٤(

 . ٥0۸/۲-٥٥۹ ناطقلا نبا

 خسن باب-٤۲ «ضیحلا باتک ين ۲۷۳/۱ هحیحص يف ملسم دنع وهو

 وأ) ًاقْرَع لكأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ» :هظفلو «رانلا تسم ام ءوضولا

 .«ٌءام سمي ملو اضوتي ملو یلص مث (ًامح

 نب دمحم قيرط ريغ نم «حتفلا عم ۳۷١/١ ًاضيأ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .يلع
 .ناطقلا نبا يأ (۵)



 4۸۹ كسانملا باتك

 .هدج نع یور هنآ ۳ تاح يبآ نبا الو “يراخبلا

 الو «هدج نم عامس هل ملعي ۾ :زبيمتلا باتك يف ملسم لاقو

 )١( ۳ز هنآ

 ٠۸۳/١. ریبکلا خیراتلا (۱)
 .۲۹/۸ لیدعتلاو حرجلا (۲)
 ٠٠١. :ص ملسمل زییمتلا (۳)

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ۲٦۷: :ص ليصحتلا عماج يف يئالعلا لاقو

 لاقو «ةعبرألا ننسلا يف كلذو دج نع ىور امهنع هللا يضر سابعلا

 .هکردي مل «لسرم وه :بيذهتلا يف انخيش
 )٤( ماهيإلاو مهولا نايٻ 004-00/۲,



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 .'اضيآ تيقاوملا باب يف لاقو

 ةملس مأ ثيدح رخآ يف نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نم » :عوفرملا

 فلتخا دقو" : ° ےیدحلا »)) هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛مارحلا

 . "رشک ًافالتحخا «هدانسإو هلتم ف ةاورلا

 ريغ لاق ءةملس مأ ثيدح ثيدحلا اذه :ميقلا نبا لاق

 نب هللا دبع كش دقو «يوقلاب سيل هدانسإ :ظافحلا نم دحاو

 وأ» :لاق وأ ؟(«ةنجلا هل تبجوو» :لاق له «سنحي نب نمحرلا دبع

 .«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ» :هلوق لدب كشلاب ؟«تبجو

 ٩. :مقر بابلا ۳٥۵-۳٥٦ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .لاق امهتيأ هللا دبع كش «««ةنجلا هل تبجو» وأ ««رخاأت امو» :ثيدحلا مامتو (۲)

 نب ىيجي نع سحب نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدح نم دواد وبآ هجرخآ
 .هب ةملس مآ نع ةميكح هتدج نع يسنخألا نايفس يبأ

 نم ةرمعب لهأ نم باب-۹٤ «كسانملا باتك يف ۹44 /۲ ةجام نبا هجرخأو

 هوجن «هب نايفس يبأ نب ىيحب نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم «سدقملا تيب
 نم اهلبق ال ةرافك هل تناك سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ نم» :هظفلو

 .(«بونذلا

 .۳۸۲ :مقرب دواد يبآ ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو

 .۲۸۵ /۲ دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .اطخ وهو 'لئس" :عوبطملا يف ()



 4۹۱ كسانملا باتك

 ."وأ"ب باوصلا وه اذه

 وهو [ب ]٥٥/ - واولاب - "تبجوو" :خسنلا نم ریثک ينو
 .'لعا هللاو «طلغ

 ۱۹/٩" طسوألا يف يناربطلاو ۲۸۳/۲ هنس يف ينطقرادلا دنع امك (۱)

 ٤٤۸. /۳ ناميإلا بعش ي يقهيبلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 .'ةرقبلا يده باب يف لاقو

 :ةريره يبأ ثيدح رخآ يف «نيدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 ".""هجام نباو يئاسنلا هجرخأو" : ««نهنيب ةرقب

 نع ليئارسإ ثيدح نم يئاسللا یور دقو :ميقلا نہا لاق

 حبذ » :تلاق ءةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمهحرلا دبع نع رامع

 «“( ةرقب «ةرقب انججح موي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انع

 دمحم لآ نع حبذ ام » :تلاق ةشئاع نع ةرمع نع يرهزلا نعو

 ٠٤. :مقر بابلا ۳۱۱-۰۳1۲ /۲ دواد يبآ ننس (۱)
 ٠١٤١/۲ هننس يف هجام نباو ٤٥٩/۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو (۲)

 .ةرقبلاو ةندبلا ئزجت مك نع باب-١ «يحاضألا باتك ين
 . ۱٥٤٩١ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 .۲۸۹ /۲ دودا يبأ ننس رصتخ (۳)

 ٤٥۲١/۲. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا (5)
 ينهدلا رامع هاور ام امأو" : 1٤٤/۳ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هنع لاقو

 :لاق مث «ثیدحلا رکذف :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمهححرلا دبع نع

 يأ- فنصملا هاور دقو «مدقت ال فلاخم ذاش وهف ءًاضيأ يئاسنلا هجرخأ

 نب نمحرلا دبع نع ةنبيع نبا قیرط نم ًاضيأ ملسمو «يحاضألا يف -يراخبلا

 مو ««رقبلاب هئاسن نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىحض»» :ظفلب مساقلا

 ۵.۱ ."يهدلا رامع هداز ام ركذي



 ۹۳ كسانملا باتك

 یلص هللا لوسر نأ» ةشئاع نع هبو «« ةرقب الإ عادولا ةجح يف

 «"*«ةدحاو ةرقب عادولا ةجح ين دمحم لآ نع رحن ملسو هيلع هللا

 نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر حبذ» :ةشئاع لوق يتأيسو

 .“«رحنلا موي رقبلا "ئاسن

 .0/۲ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا (۱)

 ٤٥١/۲. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا (۲)

 يده يف باب-٤٠ «كسانملا باتک يف ۳۱٣/۲ هننس يف دواد وبا :هجرخأو

 مك نع باب-٥ «يحاضألا باتک يف ۱۰٤١/٣ هننس يف هجام نباو .رقبلا

 ۹ :مقرب دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو .ةرقبلاو ةندبلا ئزجت

 .عوبطملا نم ةطقاس «(هئاسن نع) (۳)
 )٤( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ٠/١ راثآلاو ننسلا ةفرعم ينو ١٠۲/۳-

  .۳هللا لوسر حبذ» :تلاق ةشئاع نع نمرلا دبع تنب ةرمع ثيدح نم

 .«رقبلا هجاوزأ نع ملسو هيلع هللا یلص

 نب مساقلا ثيدح نم «ناسحإلا عم ۳۱۹/۹ هحیحص ف نابح نہا هاورو

.«رقبلا هئاسن نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا حبذ» :تلاق ةشئاع نع دمحم
 

 حيحص يف يراخبلا هاورو  ۲٠/٠١«يحاضألا باتك ين حتفلا عم ٠١-باب
 .هريغ ةيحض حبذ نم

. 
..مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

. 

 هللا لوسر یحضو)») :تلاق ةشئاع نع دمحم نب مساقلا ثیدح نم امهالک

 .«رقبلاب هئاسن نع ملسو هيلع هللا یلص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 هئاسنب جح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ببر الو
 اهنإف «ةشئاع ىتح «تاعتمتم نك َنهلكو «عست ذئموي نهو «نهلك
 .تنرق

 .لاكشإ الف ًاددعتم يدها ناك نإف
 ةجح اذهف «عست نهو «نهنيب ةدحاأو ةرقب ناك نإو

 وهو «"ةرشع نع ءىزجت ةندبلا نإ هلوقب لاق نمو «قاحسإل
 ."رمحجأ نع نيتياورلا ىدحإ

 لاق ثيح )۱٤۹۹( مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم يف اذه قاحسإ لوق رظنا ()
 ؟ةندبلا رحنت مك نع :تلق" :جسوكلا

 .ةعبس نع ةرقبلاو ءةعبس نع :-دمأ مامإلا يآ- لاق
 ينلا نع ءاج امل هازجأ ةرشع نع ةندبلا رحن نإو .لاق امك :قاحسإ لاق
 ."كلذ ملسو هيلع هللا ىلص

 .رثكأ نع ئزجت الو ءةعبس نع ئزجت ةرقبلاو ةندبلا نأ ءاهقفلا روهمج بهذم (۲)
 .۲۷۸/۳ عدبملاو ۲٤٠١/۱ بذهملاو ۷١/٤ ةيادملا :رظنا

 زوجت الو «ةعبس نم رثكأ اوناك نإو «دحاو تيب لهأ نع زوجت :ةيكاملا بهذمو

 .ةعبس نم لقأ اوناك نإو نييبنج ألا نع
 ٠١۹/۱۲. ربلا دع نبال دیهمتلا :رظنا

 مامإلا نع ةياورلا هذه ركذ نم يدي نيب يتلا يلبنحلا بهذملا بتك يف دجأ ملو
 .ملعأ هللاو .دمحأ

 . ٠٠١-٠٠١١ /۷ ىلحلا يف امك «يرهاظلا مزح نبا مامإلا بهذم وهو



 4۹6 كسانملا باتك

 ناك امنإ ءةرقبلا ين كارتشالا اذه نأ ىلإ مزح نبا بهذ دقو
 . يده اهيلع نکي م«تنرق امل ةشئاع نأل :لاق «ةوسن نامث نيب

 ةليل تناك املف :اهوق نم ءاهنع ملسم حيحص ين اب جتحاو
 «يفدرأاف ""نمحرلا دبع يعم لسرأ ءانجح هللا ىضق دقو «ةبصحل ا

 ملو ءانترمعو انجح هللا ىضقف «ةرمعب تللهأف «ميعنتلا ىلإ يب جرخو
 ."".وص الو ةقدص الو يده كلذ يف نکی

 .نراقلا نع مدلا طاقسإ يف ًالصأ اذه لعجو

 يف ةجردم "يده كلذ يف نکي و" :يهو ةدايزلا هذه نكلو

 :حيحصلا يف ملسم هيب ةورع نب ماشه مالك نم ثيدحلا

 نع ةورع نب ماشه انثدح عيكو انثدح بيرك وہأ انثدح :لاق

 هنإ :كلذ يف ةورع لاق «هرخآ ينو «ثيدحلا تركذف ةشئاع نع هيبأ

 الو «يده كلذ يف نکی لو :ماشه لاق .اهترمعو اهجح هللا یضق
 .“ةقدص الو «مايص

 ) )۱یلحما ٠١۳/۷ .

 .ركب يبأ نب نحرلا دبع :ملسم حيحص يف (۲)

 هنآو مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۲/۲ ملسم حیحص (۳)

 ...عتمتلاو جحا دارفإ زوج

 آو مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک ين ۸۷۲/۲ ملسم حیحص )٤(

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹

 :الوقي «ةدبعو ريم نباو «ماشه ظفللإ اذه عیکو لعجف

 .""هريغو عيكو هلصفو ءًأجاردإ هاجردأ لب «ةشئاع تلاق

 هاور يذلا ثيدحلا نم هللا هحر ميقلا نبا هركذ ام وهف «عيكو ثيدح امآ (۱)

 .ملسم مامإلا
 عم ٤4۷/١-٤۹۸ هحيحص يف يراخبلا دنع ةماسأ وبأ :مهنمف هريغ امأو

 .ضيحلا لسغ دنع اهرعش ةأرملا ضقن باب-١١ «ضيحلا باتك يف حتفلا

 .جحلا دارفإ باب -۲۳ يف ًابیرق انعم يتأيس امك «بيهو مهنمو



 4۹۷ كسانملا باتك

 . يدها ليدبت باب رخآ يف لاقو
 رمع ثيدح رخآ يف ٥٩/[ ] نیدلا يكز ظفاحلا لوق بقع

 .ثيدحلا رانيد ةئامثالث اهب يطعاف "ًايتخُب ىدهأ هنأ باطخلا نب

 مهجلل فرعن ال :يراخبلا لاق :نيدلا يكز ظفاحلا لاق

 . "لاس نم ًاعامس

 .دوراحلا نب مهجلا وه :ميقلا نبا لاق

 هذهب هللعو «ريبكلا هخيرات يف يراخبلا ثيدحلا اذه ركذ دقو

 .“ةلعلا

 . ۱١ :مقر بابلا ٦ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 نب رمع یدهآأ)»» :لاق هيبآ نع هللا دبع نب ملاس نع دوراجلا نب مهج ثيدح دنع

 اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىبأف ءرانيد ةئامثالث اهب يطعاأف ءًابيجنغ باطخل ا

 اهنمشب يرتشأو اهعيبأفأ ءرانيد ةئامثالث اهب تيطعأف ًابيجن تيدهأ ينإ هللا لوسر
 .اهرعشأ ناك هنأل اذه :دواد وبأ لاق .«اهايإ اهرحنإ ال :لاق ؟اندب

 Ao :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 ."ًایجن" :دواد يبآ ننس يف (۲)

 .ناويح لك نم لضافلا :بيجنلا :دواد يبأ ننس ىلع هقيلعت يف ساعدلا لاق

 بارُعلا لباقم «يناسارخلا وهو «ءاخلا نوكسو ءابلا مضب "ًايتخُب" :ةخسن ينو

 .لبإلا نم
 .۲۹۲-۲۹۳ /۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 ."لاس نم عامس مهجل فرعُي ال" :هصنو ٠١١ /۲ ریبکلا خیراتلا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۹۸

 الو ءهلاح فرعي ال دوراجلا نب مهج ناب :ناطقلا نبا هلعأو

 كلذبو :لاق «دیزی یبآ نب دلاخ ميحرلا دبع وبأ لإ ؛وار هل فرعی

 ٩ اح وبآو «'يراخبلا هرکذ

 وهو لاس نم عامس هل فرعي ال مهجلا ناب ثيدحلا يف يراخبلا مالك قبس (1)

 ال هنآ ىلع صني ملو «مهجلا نع ميحرلا دبع يبأ قيرط نم ثيدحلا ىور اغنإ
 .ملعا هللاو «ميحرلا دبع وبأ الإ وار هل فرعي

 يبأ نب دلاخ ميحرلا دبع وبأ هنع ىور" :لاقو ٠۲۲ /۲ لیدعتلاو حرجلا يف ()

 ."كلذ لوقي يبا تعمس «دیزی
 .ملعأ هللاو ميحرلا دبع وبأ الإ وار هل فرعي ال هنآ ىلع صني ملو

 ٥۸. /۳ ماهیإلاو مهولا نایب (۳)



 ۹۹ كسانملا باتك

 غلبي نآ لبق بطع اذإ يدها باب ين لاقو

 ىلع مالكلا يف هتيشاح يف نيدلا يكز ظفاحلا مالك بقع

 زاوج هيفو :هلوق دعب طرق نب هللا دبع ثيدح يف روكذملا ٌرقلا موي
 ."كالمألا يف ""راثتلا ذأ

 موي نا ىلع ليلد -ثيدحلا يف :يآ- هيفو :ميقلا نبا لاق

 .مايألا لضفأ رحنلا

 «مايألا لضفأ ؛ةعمجلا موي نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعاج تبهذو

 هيف تعلط موی ريخ » :ملسو هيلع هللا یلص هلوقب اوجتحاو

 .« ةمعجلا موي ؛سمشلا

 .۱۹ :مقر بابلا ۳۹۹/۲-۳۷۰ دواد يبآ ننس (۱)

 مظعأ ند :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع طرق نب هللا دبع ثيدح دنع

 :لاقو «يناثلا مويلا وهو «رقلا موي مث ءرحنلا موي ىلاعتو كرابت هللا دنع مايألا

 نقفطف «تس وأ «سخ تاندب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل بّرَقو

 م ةيفخ ةملكب ملكتف :لاق اهبونج تبجو املف أدبي نهتيأب هيلإ نفلدزي
 .عطتقا ءاش نم :لاق ؟لاق ام :تلقف ءاهمهفآ

 . ۱٥٥۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةدئاملا نم رشتني امم صخُ دقو «ءيشلا نم رثانت ام راثثلا (۲)

 . ٠١۸/۲ طیحلا سوماقلاو ء۹۱٩۱ ۰٩/ برعلا ناسل :رظنا

 ريغ هنأ الإ ۲۹۰-۲۹٦ /۲ رصتخملا يف اذه يرذنملا مالك نوكي نأ ضرتفملا (۳)

 .عوبطملا يف دوجوم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۹۰۰

 ."هریغو نابح نبا هاور حیحص ثیدح وهو

 مويو «عوبسألا مايأ لضفأ ةعمجلا موي نأ :عازنلا لصفو

 يلا ءاهلك مايألا ىلع لضفم رحنلا مويف «ماعلا مايأ لضفأ رحنلا
 ."عوبسألا مايأ ىلع لضفم ةعمجلا مويو ءاهريغو ةعمجلا اهيف

 مويف ؛انيابت نإو «ناتليضفلا ترهاظت «موي يف اعمتجا نإف
 .ملعأ هلاو .ثيدحلا اذمف مظعأو لضفأ رحنلا

 .« ...سمشلا هيلع» :ظفلب «ناسحإلا عم ۷ /۷ نابح نبا حيحص (۱)

 .ةعمحلا موي لضف باب-٥ «ةعمحلا باتك يف ۲ حیحص يف ملسم هاورو

 سمشلا هيلع تعلط موي ريخ» :ظفلب هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم

 .«ةعمجلا موي

 موي لضف يف ءاج ام باب-۳۵۳ ةالصلا باوبأ يف ۳٥۹/۲ هعماج يف يذمرتلاو
 .حيحص نسح ثيدح ةريره يب ثيدح :لاقو ««هيف») :ظفلب «ةعمحلا

 نبا مالسإلا خيش لئس دقو" ١۷١-۱۷۳: /۲ دئاوفلا عئادب يف ميقلا نبا لاق ()

 ... يفاشلا ليصفتلاب اهيف باجأف ليضفتلا لئاسم نم ةديدع لئاسم نع ةيميت

 مايأ لضفأ ةعمجلا موي :لاقف رحنلا مويو ةعمحجلا موي نع لثس هنأ اهنمو
 هبحاص ملسي ال باوجلا اذه ريغو .ماعلا مايأ لضفأ رحنلا مويو ‹عوبسألا

 ه.| ."هعفد يف هل ةليح ال يذلا ضارتعالا نم



 0۰4 كسانملا باتك

 حلا دارفإ باب

 .)) :مقر بابلا ۲-۳۸۹ دواد يبأ ننس (۱)

 انجرخ» :تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع بيهو ثيدح دنع

 يذب ناک املف «ةجحلا يذ لاله نيفاوم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم
 «ةرمعب لهيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نمو ءلهيلف ججي لهي نأ ءاش نم :لاق ةفيلحلا

 يف لاقو ««ةرمعب تللهأل تيدهأ ينأ الول ينإف» :بيهو ثيدح يف ىسوم لاق

 :اوقفتا مث ««يدملا يعم ناف جحلاب لهأف انآ امأو» :ةملس نب داح ثيدح

 لوسر يلع لخدف «تضح قيرطلا ضعب يف ناك املف «ةرمعب لهأ نميف تنكف»)

 نکا مٺ ينا تددو :تلق ؟كیکېپ ام :لاقف «يکٻآ انو ملسو هيلع هللا یلص هللا

 :یسوم لاق «يطشتماو «كسأر يضقناو «كترمع يضفرا :لاق «ماعلا تجرخ

 «(مهجح يف نوملسملا عنصي ام يعنصاو» :ناميلس لاقو ««(جچىلاب يلهآو»»

 بهذف نمحرلا دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ءردصلا ةليل تناك املف
 «تيبلاب تفاطو ءاهترمع ناكم ةرمعب تلهأف» :ىسوم داز .«ميعنتلا ىلإ اهب

 .يده كلذ نم ءيش يف نکي ملو :ماشه لاق ««اهجحو اهترمع هللا یضقف

 -۳1 «جحلا باتك يف حتفلا عم ٤۸٩0-٤۸1 /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .هوحن هب ريبزلا نب ةورع ثيدح نم «ءاسفنلاو ضئاحلا لهت فيك باب
 مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «چحلا باتک يف ۸۷۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هوحن هب ماشه ثيدح نم «...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو

 ةرمعلاب ةلهملا يف-۸١ «كسانلا باتك يف ١/ ٠۸٠١-۱۸١ ىبتجنا يف يئاسنلاو
 .هوحن هب ةورع نع «جحلا توف فاختو ضيحت
 يضقت ضئاحلا باب-٣۳ «كسانلا باتك يف ۹۸۸/۲ هننس يف هجام نباو

 .هوحن هب ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع «فاوطلا الإ كسانملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0.۲

 ىلع نيدلا يكز ظفاحلا مالك بقع نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 تلهأ اهنأب ةحيرص «ةحيحصلا ثيداحألاو :لاق «'”ةشئاع ثيدح

 «تضاح ال ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهرمأ مث «ةرمعب ًالوأ

 هيلع هللا یلص ينلا اه لاق اذهو ءةنراق تراصف «جحلاب لهت نأ

 كجحل ؛ةورملاو افصلا نيبو «تيبلاب كفاوط كيفكي» :ملسو

 . "هيلع قفتم «كترمعو

 ۳۰۳/۲-٣۰٥. دواد يب ننس رصتخ (۱)

 .ملسم دنع الو «يراخبلا دنع ال ءظفللا اذهب هيلع فقأ مل (۲)

 كجحل كفاوط كعسي» :امه ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع تفقو اغنإو

 .(كترمعو

 هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۹/۲ هحیحص يف ملسم هجرخا

 .هب ةشئاع نع سواط ثيدح نم ....عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنآو مارحإلا

 نع ةورملاو افصلاب كفاوط كنع يزجي» :اه ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 .(كترمعو كجح

 هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸۰ /۲ هحیحص يف ًاضیأ ملسم هجرخأ

 .ةشئاع نع دهاجم ثيدح نم «...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا

 .(اعيح كترمعو كجح نم تللح دق)») :اه هلوقو

 هوجو نايپ باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸۱/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ

 نأ رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم «...عتمتلاو جحلا دارفإ زوج هنأو مارحإلا

 .كلذ اه لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .(كترمعو كتجحل كيفكي ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب كفاوط») :اهف هلوقو



 o.۴۳ كسانملا باتك

 ةرمعلا مارحإ تضفر اهنإ" :لاق نم لوق در يف حيرص وهو

 نم ةرمعلا لامعأ ضفرب ترمأ اغنإو ”"دارفإلا ىلإ تلقتناو ءًاسأر

 ."اهمارحإ ضفرب ال ءرهطت ىتح «يعسلاو فاوطلا

 جردم وهف «(«يده كلذ نم ءيش يف نکي ملو» :هلوق امأو

 مالک لصف ثیح «هنع هریغو عیکو هنیب امک «ماشه مالک نم
 ‹ "اهشيدح يف هاجردأف ةدبعو ريمن نبا امأو «ماشه مالك نم «ةشئاع

 «نراقلا فاوط باب- ١٤ «كسانملا باتك يف ۲ هننس يف دواد وب هجرخأ

 .هب ةشئاع نع ءاطع ثيدح نم

 VT/o\ يقهيلل ىربكلا ننسلا :يف قبس امم ةبيرق ىرخأ ظافلأ يف رظناو

 ۲٠۳. /۲ ينطقرادلا ننسو

 .نييفوكلا لوق وهو )١1(

 ينامكرتلا نبال يقنلا رهوجلاو ٠٠/٠١-۳٠ يسخرسلل طوسبملا رظنا

 ننسلا ةيشاجب ١۷۲-٠۷۳ ء١/٦٠٠ و «ىرکلا ننسلا ةيشاحجب ٤/۷

 »4۹۸/۲ يناقرزلا حرشو ٤۹1/۳« رجح نبال يرابلا حتفو «ىربكلا

 ۲۰۲-۲٠٠. /۲ راثآلا يناعم حرشو ۲۲۸/۸ ربلا دبع نبال دیهمتلاو

 دبع نبال ديهمتلاو ٤/ ٤١ ةيزخ نبا حيحص :ًاضيأ كلذ نايب يف رظناو (۲)

 يرابلا حتفو ١۳۹/۸-٠٤١ ملسم ىلع يوونلا حرشو ۲۲۷-۲۲۹ /۸ ربلا

 حرشو ٥۳/۲-٥٤« يرزاملل ملسم دئاوفب ملعملاو ٤41/۳ رجح نبال

 ٠١۸/۷. مزح نبال ىلحلاو ٠٦1/١ مالسإلا خيشل -كسانملا- ةدمعلا

 .امهثيدح :عوبطملا يف (۳)



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هازیمب مو

 ريم نباف «هریغ '"هضراعی ملو «ملع ةدایز هعم هزيم يذلاو
 نم ءيش يف نکي مو» :ةشئاع تلاق :الوقي [ب ]٥٦/ م ةدبعو

 ."امهریغ هزّيمو «هاجردآ لب ««يده كلذ

 هخسف تون مث «جحب تمرحأ اهنإ" :لاق نم لوق امأو

 نع هب تربخأ ام فالخ وهف «"درفم جح ىلإ تعجر مث «ةرمعب
 :اه ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق هيلع لد ام فالخو ءاهسفن
 هيلع هللا یلص ينلاو ° كترمعو كجحل كفاوط كعسي »

 نع كلذب تربخأ امك «تضاح ال جحلاب َلهت نأ اهرمأ انإ ملسو

 .جحلاب لهتو «ةرمعلا عدت نأ اهرمأو “"اهسفن

 ىلإ مهجح خسفب هباحصأ رمأي نأ لبق «فرّسِب ناک اذهو

 .ةورملا ىلع كلذب مهرمأ امغنإ هنإف ءةرمعلا

 ىلإ ء«ةرمعب لهأ نميف تنكف» :اهوقب تراشأ اهنإ" :هلوقو

 ثيدحلا حيرص نإف ءداسفلا ةياغ يف ؛"خسفلا هيف تون يذلا تقولا

 .ضراعي :عوبطملا يف )١(

 .هلبق يذلا بابلا يف كلذ نايب قبس دقو (۲)

 هوجو نایب باب-۷ «جحلا باتک يف ۸۷۹/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۳)

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا
 .بابلا ثيدح يف امك )٤(



 0.۵ كسانملا باتك

 يف ناك املف «ةرمعب لهأ نميف تنكف»)» :تلاق اهنإف ءهنالطبب دهشي

 .'”«تضح قيرطلا ضعب

 .ةرمعب امهالهإ دعب تضاح ""اهنأ حيرص اذهف

 مث «ةرمعب ًالوأ تمرحأ اهنأ ملع ءاهثيداحأ َلمأت نمو

 ةرمع ميعنتلا نم ترمتعا مث «ةنراق تراصف «جحلا اهيلع تلخدأ

 نإف «ةدرفم تناك اهنإ :لاق نم ةشئاع ةصق يف طلغ دقو

 .ةبجاولا مالسإلا ةرمع يه ميعنتلا نم اهترمع

 ىلإ ةعتملا تخسف مث «ةعتمتم تناك اهنإ :لاق نم طلغو

 .ةرمعلا كلتل ءاضق ميعنتلا ةرمع "ناكو ءدارفإ

 الو مد اهيلع نكي ملو «ةنراق تناك اهنإ :لاق نم طلغو

 .عتمتملا ىلع بج اغنإ كلذ نأو «موص

 ام باوصلا نأ هل نيبتو «كلذ ملع اهثيداحأ لمأت نمو

 .ملعا هللاو «“انرکذ

 .بابلا ثيدح يف امك (۱)

 .اهنآ يف :عوبطملا يف ()

 .تناكو :عوبطملا يف (۳)

 .هانركذ :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0٦

 .'بابلا ءانثأ يف لاق مث

 دقو :ضيحلل اهلعف نم نكمتت ملو :""يرذنملا لوق دعب

 .۳ :مقر بابلا ۳۸۱-۰۳۸۲ /۲ داود يبأ ننس (۱)

 لوسر عم انجرخ» :تلاق اهنأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا ثيدح دنع

 هللا لوسر لاق مث «ةرمعب انللهأف «عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لحب ال مث «ةرمعلا عم جحلاب لهيلف يده هعم ناک نم» :ملسو هيلع هللا یلص

 نيب الو تیبلاب فطأ ملو «ضئاح انآو ةكم تمدقف .«اعيمج مهنم لحب ىتح

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ توكشف «ةورملاو افصلا

 «تلعفف :تلاق «ةرمعلا يعدو «جحلاب يلهأو «يطشتماو كسأر يضقنا»

 نب نمحرلا دبع عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينلسرآ جحلا انيضق املف

 فاطف :تلاق .«كترمع ناكم هذه» :لاقف «ترمتعاف ميعنتلا ىلإ ركب يبأ

 رخآ ًافاوط اوفاط مث ءاولح مث «ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا
 امنإف ةرمعلاو جحلا اوعج اوناك نيذلا امأو «مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب

 .(ًادحو ًافاوط اوفاط

 -۳۱ حلا باتک ين حتفلا عم ٤۸٥-٤۸1 /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو
 .ءاسفنلاو ضئاحلا لهت فيك باب

 هنأو مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي

 ةرمعلاب ةلهملا يفن-۸٥ «كسانملا باتك يف ١/ ٠۱۸١-۱۸١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .هب باهش نبا قیرط نم مهلك .جحلا توف فاختو ضيحت
 يراخبلا هجرخأو :وه يرذنملا لوقو -۳٠١٦. ۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .يئاسنلاو ملسمو



 ¥0۰ كسانملا باتك

 تاأي ملو «' طاشتمالا هيلع مرحي ال مرحلا نأ ىلع مزح نبا هب جتحا

 عطقي ال «قيفر طاشتما ىلع نورثكألا هلحو «صن هيرحتب
 ." عشلا

 لطبي ثيدحلا قايسف «"”"ةبقعلا ةرمج دعب ناك" :لاق نمو
 . “لوق

 .ليوأتلا يف دعبأ دقف «"عباصألاب طشمتلا وه" :لاق نمو

 ال ءلطاب هلوقف «”"ًاسأر ةرمعلا ترمأ اهنإ" :لاق نمو

 ىلص ينلاو ءًابجاو اهؤاضق ناكل ًاسأر اهتكرت ول اهنإف «مدقت
 يفكي اهفاوط نأو ءاهيلع ةرمع ال هنأ اهربخأ دق ملسو هيلع هللا

 .امهنع
 ناك لوألا اهمارحإ نأ يف حيرص «٠ جحلاب يلهأ » :هلوقو

 ضقن امأو" :ةشئاع ثيدح ركذ نأ دعب ۱۷۸/۷ ىلحلا يف مزح نبا لاق (۱)

 ."اقلطم حابم وه لب «مارحإلا يف كلذ هركي الف ؛طاشتمالاو سأرلا

 ٤۹۸. /۲ يناقرزلا حرش :رظنا (۲)

 .4۸4/۲ يناقرزلا حرشو « ۲ يرزاملل ملعملا :رظنا (۳)

 .ًاضيأ نيقباسلا نيردصملا رظنا (6)

 حرشو ٤۸1/۳« رجح نبال يرابلا حتفو ٠٤۹۸/۲ يناقرزلا حرش :رظنا )٥(

 . ۹٩/ ٠٤١ ملسم حیحص ىلع يوونلا

 .هلبق يذلا بابلا يف كلذ قبس ()

 .بابلا ثيدح يف وه اذه ملسو هيلع هللا یلص هلوق (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۹۸

 .اهسفن نع هب تربخآ امک «ةرمعب
 ةمادتساب ترمأف «ةدرفم تناك :لاق نم لوق لطبي وهو

 .دارفإإلا

 :اهوق نإف «عتمتملا ىلع يعسلا ددعت ىلع ليلد ثيدحلا ينو
 هب دیرت «('«مهجحل ینم نم اوعجر نآ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث»

 .نينراقلا نع هتفن اذهو «ةورملاو افصلا نيب فاوطلا

 ءءاوس هيف عيمجلا ناكل «تيبلاب فاوطلا هب دارملا ناك ولو

 .[/۷] عتمتملاو نراقلا هيف قرتفي ال ةضافإلا فاوط نإف

 :لاق هنآ هنع ملسم حیحص يفف ؛كلذ يف راج اهفلاخ دقو

 افصلا نيب هباحصأ الو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فطي ل

 ."« لوألا هفاوط ءأدحاو ًافاوط الإ ءةورملاو
(۳) 

 .بابلا ثيدح يف وه اذه ام وق (۱)

 هنأو مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک ين ۸۸۳/۲ ملسم حیحص (۲)

 ...زوجم

 الو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا فطي مل :لوقي رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم

 .ًادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصأ

 . ٩۲۲ ١۹۷۸ ٠٠١١ :مقر ةلأسملا هللا دبع لئاسم (۳)

 .,-۲ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف امك «هنع جسوكلا ةياور يف كلذكو



 0۹ كسانملا باتك

 .ةشئاع ثيدح ىلع «نيفاوط نم دبال هنأ :هنع روهشملاو

 ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف)) : يهو .ةظفللا هذه نکلو

 مالک نم «ثيدحلا ف ةجردم اهنإ :ليق دق «"هرخآ ىلإ «تثيبلاب

 . ةورع

 :ص هلئاسم يف دواد وأو ٨۹٥ ٨۸٤ :مقرب هلئاسم يف ۍناه نبا :هنع اهلقن (۱)

۳۱ 

 .ةياورلا هذه ىلع بهذملاو
 ٤٤/٤. فاصنإلاو ١٠١/۳ عورفلا :رظنا

 ةجردم ةدايزلا هذه نأ ٤١/۲١ ىواتفلا عومجم يف امك مالسإلا خيش ركذو (۲)

 .يرهزلا مالك نم
 حيجرت قرط دحأ وه ةيميت نبا مالسإلا خيشو هللا هحر ميقلا نبا هركذ امو

 .ةشئاع ثيدح ىلع رباج ثيدح

 ٠٦٦/١ -كسانملا- ةدمعلا حرش يف نيثيدحلا نيب مالسإلا خيش عمج دقو

 «مهضعب نع تربخأ ةشئاعو «نيعتمتملا ضعب نع ربخأ ًارباج لعل" :هلوقب

 ةشئاع تربخأو «هعم نمو وه هلعف امع رباج ربخأف «أريثك ًاقلخ اوناك مهنإف

 هباحصأو رباج ثيداحأ نأ ىلع «لاحلا ةقيقحجب ملعأ هللاو «هفرعت نم هلعف امع

 ."اهيف لامتحا ال ةحضاو ةرسفم

 ًانراق ناک نميف رباج ثیدح ناب «نیثیدحلا نیب ىلاعت هللا هحر يوونلا عمجو
 .نيثيدحلا نيب لاكشإ كانه نوكي الف ,طقف

 .۱۹۲-۱۱۳ ۱۹۱/۸ ملسم حیحص حرش رظنا

 ۸۸۲ /۲ هحيحص يف ملسم هاور امل «يوونلا مامولل ملسي ال عمجلا اذه نأ الإ



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 0۱۰

 ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انجرخ» :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 هعم نکی مل نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انل لاقف ... جحلاب نیلهم

 لوألا فاوطلا انافكو .جحلاب انللهأ ةيورتلا موي ناك املف ... «للخيلف يده

 .ثيدحلا« ...ةورملاو افصلا نيب

 مهنأ يف صن اذهو": ٥٦٦/۲ -كسانملا- ةدمعلا حرش يف مالسإلا خيش لاق

 .ةورملاو افصلا نيب دحاو فاوطب اوفتكاو ءاوعتمت



 ١١° كسانملا باتك

 مه هتقفاوم مهبولق بييطت دارأ :يرذنملا لوق بقع لاق مث

 .'لحلا يف هل هتفلاخمل مهقافشإ نم مهنم رهظ ام هركو

 هللا ىلص هب مرحأ ام نأ باوصلاو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .نارقلا وهو «لضفأ ناك ملسو هيلع

 «ةرمعب مرحأل «ربدتسا ام هرمأ نم لبقتسا ول هنأ ربخأ نكلو

 «مهبولقل ًابييطتو مه ًافيلات «لوضفملا يف ممه ""ةقفاوم ذئنيح ناكو

 ‹«يرذنملل دواد يب ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۱)

 ۳٠۷. /۲ يف دجوي نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا ثيدح ىلع انه مالكلاو

 ال تربدتسا ام يرمآ نم تلبقتسا ول» :لاق ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر

 نيذلا عم تللحلو» :لاق هبسحأ :-ةاورلا دحأ- دمحم لاق ««يدملا تقس

 .ًادحاو سانلا رمأ نوكي نأ دارأ :لاق ««ةرمعلا نم اولحأ

 .جحلا دارفإ باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۳۸٤ /۲ دواد يبأ ننس

 ءينمتلا باتك يف حتفلا عم ۲۳٠٠۳١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لوق باب-۳

 .هوحن هب يرهزلا قيرط نم ««تربدتسا
 هوجو نايٻ باب -۱۷ «جحلا باتک يف ۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 ىلص يلا نأ «ةشئاع نع ناوكذ نع نيسحلا نب يلع قيرط نم <... مارحإلا
 .انه امن وحن ثيدحلا «...تلبقتسا ينآ ولو :لاق ملسو هيلع هللا

 .ًاقفاوم :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲

 ءاهيف رجحلا لاخدإو «ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب كرت امك

 دهعلا يثيدحلا ةباحصلا بولقل ًافيلات .ضرألاب اهباب قاصلإو
 ۰ .هبولق رفنت نأ ةيشخ «مالسإلا

 كسنلا :نيرمألا هل عمج دق ىلاعت هللا نوكيف :اذه ىلعو

 ««تلبقتسا ول»:هلوقب ءهباحصأل هتقفاومو «هب مرحأ يذلا لضفألا
.0( 

 .هلوقو هنييبتب اذهو «هلعفب اذهف
wes 

 .هيلع همالسو هللا تاولص هلاجب قيلألا اذهو

 ام باب-۹ «ينمتلا باتك يف حتفلا عم ۲۳۸/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .وللا نم زوج
 .اهبابو ةبعكلا ردج باب-١۷ «جحلا باتك يف ٩4۷۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةشئاع نع دوسألا نع ثعشأ نع امهالك

 ."هتينب" :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (۲)

 اذه ىلعو": ۲٠۷ /۲ دئاوفلا عئادب هباتک يف هسفن ميقلا نبا هلاق ام كلذل لدي

 ةقفاوم نم هانمث ام هاطعأو «هلعفب كاسنألا لضفأ هل راتخا دق هللا نوكيف

 هب قئاللا وهو نيرمألا نيب هل عمجف «هانمو هتينب مهبولق فلاتو هباحصأ
 ."هیلع همالسو هللا تاولص
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 يه لب» :ملسو هيلع هللا یلص يڼلا لوق بقع لاق مث
 نباو «“يئاسنلاو «” لسمو ("يراخبلا هجرخأو «(«دہالل

 7 ام

 عت »:ةقارس نع يئاسنلا دنعو :ميقلا نبا خيشلا لاق

 مأ ةصاخ انلأ :انلقف «هعم انعتقو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانم ا باتک يف ۳۸۰-۲۸٢ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انللهآ :لاق رباج نع ءاطع ثیدح دنع

 «ةجحلا يذ نم نولخ لايل عبرأل ةكم انمدقف «ءيش هطلاخب ال ًاصلاخ جح اب

 :لاقو لح نأ ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر انرمأ مث ءانیعسو افطف

 تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف كلام نب ةفارس ماف مث ««تللحل ييده الول»

 لب» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ؟دبألل مآ اذه انماعلأ هذه انتعتم

 .(دبالل يه

 ىتح «هظفحأ ملف اذهب ثّدحجب حابر يبأ نب ءاطع تعمس :يعازوألا لاق

 .يل هتبثاف جيرج نبا تيقل
 .ميعنتلا ةرمع باب-٦ «ةرمعلا باتك يف حتفلا عم ۷٠۹/۳ يراخبلا حيحص (۲)

 مارحإلا هوجو نایب باب-۷ «جحلا باتک ف AAE-AAY /Y ملسم حیحص )۳(

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوج هنأو

 جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانملا باتك يف ٥ ىبتجنا يئاسنلا ننس ()

 .يدملا قسي مل نمل ةرمعلاب

 .جحلا خسف باب- ٤١ «كسانملا باتك يف ۹٩۲ /۲ هجام نبا ننس (0)

 "1/۲ دواد يبآ ننس رصتخ ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 014

 “«دبألل لب :لاق ءدبألل

 نكت م ءاهيلإ مهجح اوخسف يتلا ةرمعلا نأ ين حيرص وهو
 " .ةمابقلا موي ىلإ ةمألل ةعورشم اهنأو «مهب ةصتخ

 يف ةعتملا نع لاؤسلا هب دارملا نإ" :لاق نم لوقو

 نسم لطاب« "خسفلا ةةمع نعال محلا رهشأ

 ةرمعب جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانملا باتك يف ٥ یبتجنا يف يئ ُءاسنلا (۱)

 .- («دبالل» لدب «دبال») هیفو - «يدها قسي مل نمل

 .(۲۹۳۲) مقرب يثاسنلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 ءاملعلا فلتخاو" :لوقي ثيح ٠١١/۸ ملسم حرش يف يوونلا كلذب لاق نمم (۲)

 يف اهلعف زوجي ةرمعلا نأ :هانعم :مهروهمج لاق هبو اهحصأ «لاوقأ ىلع هانعم يف

 ٠ نم همعزت ةيلهاجلا تناك ام لاطبإ نايب هب دوصقملاو ءةمايقلا موي ىلإ جحلا رهشأ

 نآ ءرهاظلا لهأ ضعب ليوأت عبارلاو" :لاق نأ ىلإ "جحلا رهشأ يف ةرمعلا عانتما

 ."فيعض ًاضيأ اذهو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج هانعم

 «ةديدع هوجو نم ميقلا نبأ هذر يذلا وه روهمجلل يوونلا هبسن يذلا لوقلاف
 .هللا هحر ميقلا نبا هل رصتنا يذلا وه يوونلا هركذ يذلا عبارلا لوقلاو

 قلع مث ۷۱۲/۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا اذه يوونلا مالك ركذو

 :لاقف «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج ثيدحلا ىنعم نأب لوقلل هفيعضت ىلع
 نع عقو لاؤسلا نأ رهاظلا لب «ليوأتلا اذه يوقي لاؤسلا قايس نأب بقعئو"

 "... كلذ نم معأ وه امع عقو باوجلاو «خسفلا

 مزح نبا مامإلا «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج ثيدحلا ليوأت در كلذكو

 ٠٠۹/۷-٠٠٠١. یلحلا رظنا .ةديدش ظافلأب ىلحلا هباتک يف يرهاظلا



 010 كسانملا باتك

(), 
 : هوجو

 لدي ام ظفللا يف الو كلذ نع لاؤسلا عقي ل هنأ :اهدحأ

 ءاهيلإ خسفلاب اورمأ يتلا «ةنيعملا ةرمعلا كلت نع هلأس اغنإو «هيلع

 يف ةرمعلا لقي ملو «"«هذه انتعتم» :لاقف ءاهنيعب اهيلإ راشأ اذمو

 .جحلا رهشأ
 هللا ىلص ينلاف كلذ دارأ لئاسلا نأ ردق ول هنأ :يناثلا

 هدبألا ىلإ ةعورشم ةرمعلا كلت ناب باوجلا قلطأ ملسو هيلع
 ءاهيلإ جحلا خي ةرمع اهنوك «نيفصو ىلع ةلمتشم اهنأ مولعمو
 .جحلا رهشأ ين اهنوكو

 هنيبل «جحلا رهشأ يف اهنوك وهو «نيرمألا دحأ دارملا ناك ولف
 .ًالطاب ًامارح خسفلا ناك اذإ اميس ال لئاسلل

 الو لحي ال امو «عرشيو زوجي امع باوجلا قلطي فيكف
 !!؟ًادحاو ًاقالطإ حصي

 نع لئس نم نأ مولعمو «هنع ًالضف «هتمأ داحآ هنع هزني ام اذه

 لئاسلل نيبي ن هيلع بجو «مرحمو زئاج ىلع لمتشي رم [ب ۷1
 .ادحاو اقالطإ هيلع ةيعورشملاو زاوجلا قلطي الو «همارح نم هزئاج

 .هنالطبل هجو ةعست ۳۷٦ - ۳۸١ :ص عادولا ةجح باتك يف مزح نبا رکذو (۱)

 .بابلا ثيدح يف امک (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ه۱

 ؛كلذ لبق رمتعا دق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :ثلاثلا
 امفأ «ماعلاو صاخلا كلذ ملع دقو «جحملا رهشأ يف هلك «رمع ثالث
 !؟جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج ىلع لدي ام كلذ يف ناك

 :مهمارحإ دنع مم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :عبارلا

 .'«لهيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نم)»)

 .جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوجل «نايبلا مظعأ اذه ينو
 اماو «يده هعم نکی مل نم خسفلا كلذب صح هنآ :سماخلا

 .خسفي ال نأو «همارحإ ىلع ءاقبلاب هرماف «يده هعم ناک نم

 يدهلل نكي ملو «خسفلاب عيمجلا معل هوركذ ام دارملا ناك ولف
 اذهو «زاوجلاب درجا مالعإلا مهدنع خسفلا ببس نإف «ًالصأ رث

 .هنم عنملا يف يدهلل ريثأت ال مالعإلا
 رهظأ ؛جحلا رهشأ يف رامتعالا زاوجب مالعإلا قرط نأ :سداسلا

 قرطلا برقاب مالعإلا نع لدعي فيكف «خسفلا نم العفو ًالوق «نيبأو
 نم “"هوركذ اميف ءرهاظب سيل يذلا خسفلا ىلإ ءاهدآو اهلهسأو اهنيبأو
 «مهيلع كلذ "ةقشمل مهضيرعتو «كسن ىلإ كسن نم جورخلاو مالعإلا

 .جحلا دارفإ باب لوآ يف هجيرختو «ثيدحلا قبس (۱)
 .هركذ :عوبطملا يف (۲)

 فيرحت وهو .(ةقشمل مهضيرعتو) ناكم (ةعسب مهضيوعتو) :عوبطملا يف (۳)

 .!!! لمأتف «ىنعملا سكعي



 o1۷ كسانملا باتك

 كلذ نيب دقو !!؟ "قرطلا برقأب لوصحلا نكمملا مالعإلا درجن

 .خسفلا ىلع مالعإلا يف مهلجي ملف «هلعفو هلوقب «نايبلا ةياغ

f.ه«  oblناك «روكذملا مالعإالل خسفلا نأ ضرف ول هنآ :عباسلا )0. . " 

 يف عرش ام نإف ءةمايقلا موي ىلإ هتيعورشم مواد ىلع اليلد كلذ
 شيرقل ةفرعب فوقولاك ًادبأ عورشم «نيكرشملا ةفلاخل كسانمل

 .سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم عفدلاو «مهريغو

 هيلع هللا ىلص ينلا ةايح رخآ يف عقو خسفلا اذه نأ :نماثلا

 عمجت ملو «هلاطبإو هخسن ىلع لدت طق ةملك هنع ءیج ملو ءملسو

 ةمألا ربح لوقك «هبجوي نم مهنم لب «كلذ ىلع هدعب ةمألا

 وهو «“قاحسإ لوقو «""هقفاو نمو سابع نب هللا دبع :اهملاعو

 .”مهريغو ةيرهاظلا لوق
 .هتبثأ ام باوصلاو «قرطلاب :لصألا يف )١(

 .ناكل :عوبطملا يف (۲)

 «يزاغملا باتک يف حتفلا عم ۷۰۷/۷-۷۰۸ هحیحص يف .يراخبلا هنع هاور )۳(

 .عادولا ةجح باب-۷

 هراعشإو يدملا ديلقت باب -۲ «جحلا باتک يف ٩۱۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 الو جاح تیبلاب فوطي ال :لوقی سابع نبا ناک :لاق ءاطع نع «مارحإلا دنع

 .ملسم ظفل اذه «لح الإ جاح ريغ

 . 0٥۹ /۳ يرابلا حتف يف رجح نباو ۱۰۱ /۷ یلحما يف مزح نبا :قاحسإ نع هرکذ )٤(

 یلحاو ٥۹« :ص هل عادولا ةجح :رظنا .هللا همر مزح نہا لوق وهو )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۵۹۸

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هاريو «هبحتسي نم مهنمو

 نب ةملس هل لاق دقو ءلبنح نب دمحأ "ةنسلا مامإ لوقك «ملسو

 «ةدحاو ةلصخ الإ «نسح كنم ءيش لك :هّللا دبع ابأ اي بيبش

 كنأ كنع ينغلبي ناك ةملس اي :لاقف .ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب لوقت

 كلذ يف يدنع «قمح ا كنأ تملع نآلاو «كلع عفادأ تنکو «قمأ

 لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ءًاحيحص ًاقيدح رشع ةعضب
 "!؟كل وقل اهعدأ

 نسحلا نب هللا ديبعو دهاجمو ءاطعو نسحلا لوق وهو

 ."هرثکا وآ ثیدحلا لهآ نم ریثکو [//]

 ريخ عم ءاهلضفأو ةمألا ريخ جحل قفاوم اذه نأ :عساتلا

 الإ مه راتخب ال وهو «ةعتملا ىلإ خسفلاب مهرمأ هنإف «مهلضفأو قلخلا

4/۷ 1°1. 

 ٠٤۹/۲١ ٠١. یواتفلا عومجم .ةيرهاظلا نع ةيميت نبا هركذو

 ."لهأ" :ةدايزب يأ .ةنسلا لهأ :عوبطملا يف (1)

 امك ةيميت نباو «-انه ام وحمن- ٠٠۳/١ ىنغملا يف ةمادق نبا ةياورلا هذه ركذ (۲)

 ۲١/ ٥٤. یواتفلا عومجم يف

 .ةلبانحلا بهذم هيلع ام وه خسفلا بابحتساو

 ٤٤١/۳. فاصنإلاو ٠۳۲۸/۳ عورفلاو ٠٠۲ /۰ ينغملا :رظنا

 ١٤۹ ٥١. /۲۲ یواتفلا عومجمو ۰۲٥۲/۰ يغملاو ٠١١/۷ ىلحملا :رظنا (۳)



 ۹° كسانملا باتك

 لب «صوقنلا لوضفملا وه مه هراتخا ام نوكي فيكف «لضفألا
 .هيف مهب يدتقي نأ دحأل غوسي ال يذلا لطابلا

 لمعب اوفتكي ل اذإ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :رشاعلا

 :مارحإلا دنع مه هلوقبو «جحلا رهشأ يف ماوعأ ةثالث هعم ةرمعلا

 رهشأ يف ةرمعلا زاوج ىلع “«لهيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نم»)

 زاوجب ملعلا ين «خسفلاب رمألاب اوفتكي ال نأ ىرحأ مهف «جحلا

 هلوقب زاوجلاب ملعلا مه لصحجي إل اذإ هنإف «جحلا رهشأ يف ةرمعلا

 !؟خسفلاب مه هرمأب لصحي فيكف «هلعفو

 نوری اوناک مهن یور يذلا سابع نبا نآ :رشع يداحلا

 هيلع هللا ىلص ينلا نأو ءروجفلا رجفأ نم «جحلا رهشأ يف ةرمعلا

 خسفلا بوجو ىري ناک وهو «"خسفلاب اومدق ال مهرمأ ملسو

 .جحلا دارفإ باب لوآ يف هجیرختو هرکذ قبس (۱)
 باب-١۳ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٤۹۳/۳ هحیحص يف يراخبلا یور (۲)

 . ...جحلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا

 ٠ يف ةرمعلا زاوج باب-۳۱ «جحلا باتک يف ۹۰۹/۲-٩۱۰ هحیحص يف ملسمو

 .جحلا رهشأ

 :لاق سابع نبا نع هيبآ نع سوواط نب هللا دبع نع بيهو نع امهالک
 مدقف ...ضرألا يف روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نأ نوري اوناك

 نأ مهرماف «جحلاب نيلهم ةعبار ةحيبص هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰

 «همارحإ نم لح دقف ؛تيبلاب فاط نم لك :لوقي ناک لب «دب الو

 . يده هعم نکي ۾ ام

 ملسو هيلع هللا یلص يلا ناک ولف «كلذب ملعأ سابع نباو

 نبا ىلع كلذ فْخُي م«ةرمعلا زاوجب مالعإلل «خسفلاب مهرمأ اغإ

 يده ال جاح وأ نراق نم تيبلاب فاط نم لک نإ :لقي ملو «سابع
 .لح دقف ؛هعم

 سانلا حصأ مه نيذلا ةباحصلاب ْنظي ال هنأ :رشع يناثلا

 مهنأ «ملسو هيلع هللا یلص هلوسرلو هلل مهعوطأو ءًاماهفأو ًاناهذأ

 هللا لوسر عم اهولمع دقو ‹«جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج اومهفي

 كلذ اومهف مث ءاهيف ممه نذأو «ماوعأ ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص

 .خسفلاب رمألا نم
 مهرمأ نوكي نأ امإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :رشع ثلاثلا

 وأ كاسنألا لضفأ ىلإ خسفلاب مهرماف «لضفأ عتمتلا نأل ؛خسفلاب

 رهشأ يف عتمتلا يف «نيكرشملل ًافلاخ مهكسن نوكيل هب مهرمأ نوي
 .دبألا ىلإ خوسنم ريغ عورشم وهف ؛نيريدقتلا ىلعو «جحلا

 :لاق ؟لحلا يأ هللا لوسر اي :اولاقف «مهدنع كلذ مظاعتف «ةرمع اهولعجم

 .-ملسل ظفللاو- «هلک لحلا»)

 .لیلق لبق هجیرخت قبس (۱)



 o۲1 كسانملا باتك

 .رهاظف لوألا امأ

 كسانملا يف اميس الو «ترقتسا دق ةعيرشلا نألف يناثلا امأو

 لضفأ مهتفلاخ ىلع لمتشملا كسنلاف «نيكرشملا ةفلاخ دصق ىلع

 .حضاو اذهو «بیر الب

 انترمع» ملسو هيلع هللا ىلص ينلل لئاسلا نأ :رشع عبارلا

 ةنسلا كلت نع ءىزجت له اهنأ هب دري ل «'«دبألل مآ انماعل هذه
 جحلا نع لاسل «كلذ هدارم ناك ول هنإف ؟هلك رمعلا نع وأ ؟طقف

 ¿ ءةبجاو تناك نإ ةرمعلا نأ مولعملا نمو «مالسإلا ضرف وه يذلا

 .ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف بجت

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لقي مل كلذ دارا ول هنألو

 ًاموق «ةمألا قح يف نوكي امنإ «دبألا دبأ» نإف ««دبألا دبأل لب»

 ةفئاط قح يف نوكي ال "«دبألا دبأ»و ءةمايقلا موي ىلإ ""نوفرعي

 يئاسنلا ةياور يه «انترمع» ةظفلو «بابلا ثيدح نم ةعطق وه لاؤسلا اذه (۱)

 .((انتعتم») امهيف ةظفللاف «هجام نباو دواد يبأ دنع امأو .ثيدحلل

 هذه مكلأ» يراخبلا يفف ءنيتظفللا نم يأ نودب يهف ملسمو يراخبلا يف امأ

 .ريسي بطخلاو .«دبأل مآ اذه انماعلأ») ملسم ينو .«؟ةصاخ

 اهلعلو «لصألا يف اذك :هلوقب (نوفرعي ًاموق) ىلع ققحلا قلع عوبطملا يف (۲)

 .ملعأ لاو .حجرأ اهتابثإ لعلو :تلق .ةدئاز

 .دبألا نأو :عوبطملا يف (۳)



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ما ةصاخ انلآ») :يئاسلا ةياور ن ]ب /۸] لاق هنألو

 .'«دہألل

 اذه ىلع كدعب اهلعف غوسي له :اولأس امنإ مهنأ ىلع لدف

 .دبألا دبأ غئاس كلذك اهلعف ناب مهباجأف «هجولا

 هيلع هللا ىلص يلا يقل كلام نب ةقارس نأ يراخبلل ةياور ينو

 .”«دبألل لب» :لاق «هللا لوسر اي ةصاخ هذه مكلا :لاقف ملسو

 كلت يف مهربخأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ :رشع سماخلا

 .يدهلا هعم ناك نم الإ «لح دقف تيبلاب فاط نم لك نأ «ةجحلا

 انج رحخ)») :لاق هيبأ نع ةربس نب عيبرلا ثيدح نم ننسلا يفف

 هل لاق «نافسعب ناک اذإ یتح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم

 اغاک موق َءاضق انل ضقا هللا لوسراي :يجلدملا كلام نب ةقارس

 مكجح يف مكيلع لحدأ دق لجوزع هللا نإ» :لاقف «مويلا اودلو

 دقف ؛ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فّوطت نمف متمدق اذإف «ةرمع اذه

 .(«يده هعم ناک نم الإ «لح

 جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانملا باتك يف ۱۹۷/١ ىبتجلا ين يئاسنلا هاور (1)

 .حتفلا عم ۷0۰۹/۱۳ يراخبلا يف وهو «هج رخت قبس (۲)



 oY كسانملا باتك

 .یيدحلا يتايسو

 «سابع نبا لاق امک «یہأ مآ ءاش هخاسفنا يف صن اذهف

 .امهقفاو نمو «قاحسإو

 :ديري ««مويلا اودلو امنأك «موق ءاضق انل ضقا» :هلوقو

 ىلإ اذه انموي نم هب كسمتن لب «لدبتي الو ریغتي ال ًامزال ءاضق
 .رمعلا رخآ

 نع لس ال ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ :رشع سداسلا
 :لاقف ءءادتبا اهب اوعتتو «جحلا اهيلإ اوخسف يتلا ةرمعلا كلت
 هئم ًاحيرصت اذه ناك "«ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد»

 .هننس يف دواد يٻآ دنع يتأيس يأ (۱)

 ۲٤- كسانملا باتك يف ۳۹٩-۳۹٦ /۲ هننس يف دواد وبأ :هجرخأ ثيدحلاو

 .نارقولا يف باب
 0AY. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 يف ةرمعلا زاوج باب-١۳ «جحلا باتک يف ٩۱۱/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 هذه») :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع .جحلا رهشأ

 دق ةرمعلا نإف ءهلك لحلا لحيلف «يدهلا هدنع نكي مل نمف ءاهب انعتمتسا ةرمع

 .«ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف تلخد

 .هنسحو «هلم باب-۹ «جحلا باتک يف ۲۷۱/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 يف باب-۲۳ «كسانلا باتك ين ۳۸۷-۳۸۸ /۲ ننسلا يف دواد وبآ :هجرخآو
 .سابع نبا لوق وه اإ «ركنم اذه :لاق مث «جحلا دارفإ



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هلعج نمو «ةمايقلا موي ىلإ خسني ال ءأدبأ تباث مكحلا اذه ناب

 .هلوق دري صنلا اذهف ءاخوسنم

 ءلطاب ؛اهيلإ جحلا خسفي مل يتلا ةادتبملا ةرمعلا ىلع هلمحو

 اهادع امو «ًأصن هنم ةدارم يهف «ثيدحلا ببس خسفلا “"ةرمع نإف

 زوجي ال ؛ماعلا ظفللا نم هصيصختو ببسلا لح جارخإو «ارهاظ

 «ببسلا لحم ىلإ قرطتي الف «مومعلا ىلإ قرطت نإو صيصختلاف

 .لطاب اذهو

 كلذ ناكل «ةخوسنم تناك ول «خسفلا ةعتم نأ :رشع عباسلا

 خسن مهدنع مولعملا نم ناك امك «ةرورض ةباحصلا دنع مولعملا نم

 بارشلاو ماعطلا ميرحت خسنو «ةلبقلا خسنو «ةالصلا يف مالكلا

 جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانملا باتك ين ۱۹۹/١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .«ةمايقلا موي ىلإ» لوق نود «يدملا قسي مل نمل ةرمعلاب

 :«ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلحد» :ةظفللا هذه جرخأو

 ىلص يلا ةجح يف ليوطلا رباج ثيدح نم ۳۲١ /۳ هدنسم ين دمحأ مامإلا

 .ملسو هيلع هللا

 باب-١٤ «كسانملا باتك يف ٩4۱/۲ هننس يف ةجام نبا ًاضيأ اهجرخأو

 .كلام نب ةقارس ثيدح نم .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا

 .11۹/۳ كردتسملا يف هجرخأ ثيح مكاحلا هححصو

 .ةدمع :عوبطملا يف ()



 oeYo كسانملا باتك

 نم عفدلاو ةفرعب فوقولا ةلزنب ناك لب «ماني ام دعب مئاصلا ىلع

 ةرهاظلا كسانملا روما نم اذه نإف «سمشلا عولط لبق ةفلدزم

 .دحأ ىلع ىفخجي ال هخسن ناكف مالسإلا لهأ اهيف كرتشملا

 ةنس :لوقي ءاهب هايتف نع هولأس اذإ سابع نبا ناک دقو
 .هنوعجاری الف ."متمغر ناو «مکیبن

 اهنا "مهربخ سابع نباو «مهدنع ةخوسنم نوکت فیکف
 !!؟كلذ ىلع هنورقي مهو «ماعلاو صاخلا اهب يتفيو «مهيبن ةنس

 ]٥۹/'[. لطابلا لطبأ نم اذه

 هيلع هللا ىلص ينلا نع هاور دق خسفلا نأ :رشع نماثلا

 (°ة صفحو "واع :مهو «ةباحصلا نم رشع ةعبرأ :ملسو

 دیلقت باب-۳۲ «جحلا باتک ين ٩۱۲/۲ ٩۱۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)

 .مارحإلا دنع هراعشإو يدم ا

 .ربخب :عوبطملا يف (۲)

 .الصفم اهشيدح جيرخت يتايس (۳)

 )٤( هحیحص يف يراخبلا هجرخأ ٤۹۳/۳ «جحلا باتک يف حتفلا عم ۳٤-باب

 ...جح اب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا .
 هحیحص يف ملسمو ٩۰۲/۲ «جحلا باتک يف ٥- ال نراقلا نأ نایب باپ

 .درغملا جاحلا للحت تقو ين الإ للحتي

 .مهنع هللا يضر ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح نم امهالك



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 «سنأو «دیعس وبأو «رباجو «رکب یآ تنب ءامسأو ("ةمطافو «يلعو

 ٩ )رسو (ةقارسو ۳ سابع نباو «ءاربلاو «یسوم وبأو

 .هجيرخت يتأيسو «ةمطاف نع يلع هاور (۱)

 يف باب-٤۲ «كسانملا باتک ين ۳۹۲/۲-۳۹۳ هننس يف دواد وبا هجرخا ()
 .نارقإلا

 هدصقي ةن ريغب جحلا-۲ «كسانملا باتک ف V۲ /o ىبتجلا ف يئاسنلاو

 مرحلا
 .دواد يبا ننس حيحص يف ۱ مقرب ينابلألا هححصو

 نباو ءاربلاو یسوم يبآو سنآو ديعس يبأو رباجو ءامسأ نع هجي رخت يتأيس )۳(

 .مهنع يوارلا -هللا هرس ميقلا نبا ركذي امدنع سابع
 جحلا خسف ةحابإ -۷ «كسانملا باتك يف ٥ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخآ )٤(

 .يدهلا قسي مل نمل ةرمعلاب

 ۲ مقرب يئاسنلا ننس حیحص ف ينابلألا هححصو

 .هنع يوارلا -هللا هحر- ميقلا نبا رکذی امدنع ًابیرق هنع هجیرخت يتايس )٥(
 نب هللا دبع :وه رشع عبارلاو ءةباحصلا نم رشع ةثالث انه ميقلا نبا ركذ )0

 يتايسو «هللا ههر ميقلا نبا مالک نم يتأيس امك ءامهنع هللا يضر رمع

 .هللا نذإب كانه هجيرخت

 ۳٤٤. :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا هيلإ هقبس اذه ميقلا نبا مالكو

 .راسي نب لقعمو رذ بأ نع ًاضيآ مزح نبا هرکذ مث
 :۳٤٤-٥ ٣٤. ص هباتک يف هیلإ هدنسب مزح نبا هقاسف راسی نب لقعم نع اما
 -۲۳ حلا باتک يف ۸۹4۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ هثیدحف رذ وبآ امأو



 ¥¥oe كسانملا باتك

 «ةورعو «مساقلاو «دیزی نہ درسألا :ةشئاع نع هاورو

 ."اهالوم ناوکذو «ةرمعو

 جحلا يف ةعتملا تناك» :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع .عتمتلا زاوج باب

 ميقلا نبا مالك يتأيسو .«ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأل

 .ثيدحلا اذه ىلع

 :اهجرخأف ديزي نب دوسألا ةياور امأ - )١(

 جالدالا باب-۱ «جحلا باتك يف حتفلا عم 14٦/۳ هحيحص يف يراخبلا

 .بْصحا نم
 هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۷-۸۷۸ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...مارحإلا

 :اهجرخأف ءاهنع مساقلا ةياور امأو -

 اذإ رمتعملا باب-۹ «ةرمعلا باتك يف حتفلا عم ۷٠١/۳ هحيحص يف يراخبلا

 .عادولا فاوط نم ئزجي له جرح مث ةرمعلا فاوط فاط

 هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷١-۸۷٣ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا

 :اهجرخأف ءاهنع ريبزلا نب ةورع ةياور امأو -

 يلا لوق باب-۳ ‹«ينمتلا باتك يف حتفلا عم ۲۳٠۱/۱۳ هحيحص يف يراخبلا

 .«تربدتسا ام يرمآ نم تلبقتسا ول» ملسو هيلع هللا یلص

 ىلع مدلا بوجو باب-٤۲ «جحلا باتک يف ٩۰۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 :اهجرحخأف ءاهنع ةيراصنألا نه رلا دبع تنب ةرمع ةياور امأو -



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ه۸

 ."ريزلا وبأو «ىلع نب دمحمو «دهاجمو «ءاطع :رباج نع هاورو

 باب-١٠٠ «ريسلاو داهجلا باتك يف حتفلا عم ١/ ٠١۳ هحيحص يف يراخبلا
 .رهشلا رخآ جورخلا

 مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک ين ۸۷٩/۲ هحیحص ين ملسمو
 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو

 :اهجرخأف حابر يبأ نب ءاطع ةياور امأ - (1)

 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يف «حتفلا عم ۳٤۸/١١ هحيحص يف يراخبلا
 .هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يلا يهن باب-۷

 هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸٤ - ۸۸۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوج هنأو مارحإلا

 :اهجرخاف ءدهاجم ةياور امأو -
 یبل نم باب-١۳ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٠٠١ /۳ هحیحص يف يراخبلا

 .هاًمسو جحل اب
 مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸٩/۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو

 :اهجرخاف نيسحلا نب يلع نب دمحم ةياور امأو -
 ىلص يلا ةجح باب-۱۹ «جحلا باتک يف ۸۸٦/۲-۸۹۲ هحیحص يف ملسم

 .ملسو هيلع هللا

 :اهجرخأف ريبزلا يبأ ةياور امآو -

 هنأو مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸۱ /۲ هحیحص ين ملسم

 . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي



 ۹ كسانملا باتك

 .'دهاجمو «ةيفص :ءامسأ نع هاورو

(Ou . 
 هرصت وب :ديعس يٻآ نع هأورو

. 

 ."قاحسإ وٻآ :ءاربلا نع هاورو

 رکبو «هنبا اس :رمع نبأ نع هاورو
 . هللا دبع نب

 :اهجرحأف «ةيردبعلا ةبيش تنب ةيفص ةياور امأ- )١(

 فاط نم مزلی ام باب-۲۹ «چحلا باتک ين ۹۰۷-٩۰۸ /۲ هحیحص يف ملسم

 .للحتلا كرتو مارحإلا ىلع ءاقبلا نم ىعسو تيبلاب
 ٦/ ۳٤۹. هدنسم يف دمحأ :اهجرحأف ءاهنع دهاجم ةياور امآو -

 .ةرمعلا يف ريصقتلا باب- ۳۳ حلا باتك يف ٩۱٤ /۲ هحیحص يف ملسم :اهجرخا (۲)

 .جحلا خسف باب-١٤ «كسانملا باتك يف ۹٩۳ /۲ هننس يف هجام نبا :اهجرحخا (۳)

 1٤۳. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 قبس دقو .خسفلا ةصق ةمطاف نع يلع نع ءاربلا نع قاحسإ وبآ ىور دقو

 .حيحص هدنسو ءاهنع هللا يضر ةمطاف نع هجيرخت

 :اهجرخأف «ملاس هنبا ةياور اما )٤4(

 قاس نم باب-٤۱۰ «جحلا باتک ين حتفلا عم ٠۳۰ /۳ هحیحص يف يراخبلا

 .هعم ندبلا

 ىلع مدلا بوجو باب-٤۲ «جحلا باتک يف ٩۰۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 :اهجرخأف «هّللا دبع نب ركب ةياور امآو -

 ثعب باب-١٦ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم 11۹/۷ هحيحص يف يراخبلا

 .عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ديلولا نب دلاخو مالسلا هيلع بلاط يبا نب يلع



oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ةبالق وبأ :سنآ نع هاورو

 ."باهش نب قراط :یسوم يبآ نع هاورو

 باب-۲۷ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٤۸۱/۳ هحیحص يف يراخبلا :اهجرخأ (۱)

 .ةبادلا ىلع بوكرلا دنع لالهإلا لبق ريبكتلاو حيبستلاو ديمحتلا
 .رفصألا ناورم :سنأ نع ًاضيا هاورو

 -۳۲ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٤۸٦/۳-٤۸۷ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ

 هيلع هللا یلص ينلا لالهاک ملسو هيلع هللا یلص ينلا نمز يف لها نم باب
 .ملسو

 ىلص ينلا لالهإ باب ۳٤- «جحلا باتک يف ۰4۱٤/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هیدهو ملسو هيلع هللا

 .يرصبلا نسحلا :ًاضيأ سنآ نع هاورو

 ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠٤١/۳. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ

e-0 

 .ليقصلا ءامسأ وبأ :هنع ًاضيأ هاورو

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۱٤۸/۳ هدنسم يف دما مامإلا :هجرخأ

 ۳۰٠/۷. هدنسم يف ىلعي وبأو ۲

 .۲۸۸ «۲۸۷ /۷ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 نم باب-۳۲ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٤۸۷ /۳ هحیحص يف يراخبلا :اهجرخآ (۲)

 .ملسو هيلع هللا یلص يلا لالهاک ملسو هيلع هللا یلص يښلا نمز يف لها
 نم للحتلا خسف يف باب-۲۲ «جحلا باتک يف ۸٩٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .مامتلاب رمألاو مارحإلا



 o۳1 كسانملا باتك

 « لس نہ سنأو «ءاطعو ‹«سوواط :سابع نبا نع هاورو

 «"يرقلا ملسمو ءةيلاعلا وبأو «بیرکو «دهاجمو «دیز نب رہاچجو

 ۰ ."جرعألا ناسح وبأو

 اميف ميقلا نبا مالك نم يتأيس امك «ميلس نب سن :باوصلاو .نيريس :لصألا يف )١(

 .يلي اميف سابع نبا نع ميلس نب سنآ ةياور جيرخت رظناو .دعب

 .اطخ وهو «يشرقلا :لصألا يف (۲)

 ٠۱۳٣/۱۰-٠۳۷. بیذهتلا بیذهت :رظناو .ثیدحلا جیرخت رداصم نم بیوصتلاو

 :اهجرخأف «سوواط ةياور امأ - (۳)

 عتمتلا باب-١٠ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٤4۳/۳ هحيحص يف يراخبلا

 . ...جح اب دارفإلاو نارقلاو

 ةرمعلا زاوج باب-۳۱ «جحلا باتک يف ۹۰۹/۲-٩۱۰ هحیحص يف ملسمو

 .جحلا رهشأ يف

 :اهجرحخأف ءءاطع ةياور امأو -

 باب-۷۷ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ۷١۷-۷۰۸ /۷ هحيحص يف يراخبلا

 .عادولا ةجح

 هراعش|و يدها دیلقت باب-۳۲ «جحلا باتک يف ٩۱۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 .مارحإلا دنع

 :اهجرحخأ دقف «ميلس نب سنأ ةياور امآو -

 هراعشإو يدملا ديلقت باب-۳۲ «جحلا باتک ين ٩۱۲/۲ هحیحص يف ملسم

 نبال ميجا ينب نم لجر لاق :لاق جرعألا ناسح يبأ نع «مارحإلا دنع

 .ثیدحلا ...سابع



orةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف يناربطلا ةياور يف كلذ ىلع صن امك «يميجملا ميلس نب سنأ وه لجرلا اذهو

 ۳٤۳. :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نباو ۲۱۳/۱۲ ریبکلا مجعملا
 ۳٤۳. :ص عادولا ةجح يف مزح نبا :اهجرحخأف «ءاثعشلا يبأ رباج ةياور امأو -
 :اهجرخأف ءدهاجم ةياور امأو -

 .جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب-١۳ «جحلا باتک يف ٩۱۱ /۲ هحیحص يف ملسم

 :اهجرخاف «بيرك ةياور امأو -
 ريصقت باب-۲۸٠ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٦٦۲/۳ هحيحص يف يراخبلا

 .ةرمعلا دعب عتمتملا

 :اهجرخأف ةيلاعلا يبأ ةياور امأو -

 مک باب-۳ ءةالصلا ريصقت باتك يف حتفلا عم 1٥۸/۲ هحيحص يف يراخبلا

 .هتجح يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا ماقا
 .جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب-١۳ «جحلا باتک يف ٩۱۱ /۲ هحیحص يف ملسمو

 :اهجرخاأف «يّرقلا ملسم ةياور امأو -
 .جحلا ةعتم يف باب-١۳ «جحلا بات يف ۹۰۹/۲ هحیحص يف ملسم

 :اهجرخاأف «جرعألا ناسح يبأ ةياور امأو -

 هراعشإو يدهلا ديلقت باب-۳۲ «جحلا باتك يف ٩۱۳/۲ هحیحص يف ملسم

 .مارحإلا دنع

 :هجرخأ «نارمع نب رصن ةرمج وبأ هنع هاور كلذكو -

 عتمتلا باب-٤ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٤۹٤/۳ هحيحص يف يراخبلا

 .جحلاب دارفإلاو نارقلاو

 .... جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب-١۳ «جحلا باتک ٩۱۱ /۲ هحیحص يف ملسمو



 ory كسانملا باتك

)0 0( 
 هنبأ :ةربس نع هاورو

 زوج ال اله لثمو «ملعلا بجوي ءةفاك نع ةفاک لغت راصف

 .همواقي وأ هيلع حجرتی ام الإ «هخسن یوعد

 «هينادت الو «همواقت ال ثیداحاب هخسن یوعد غوسي فیکف

 مهب موقت ال ءافعض وأ ءاهتاور لوهجم نيب يه امنو «هبراقت الو
 !!؟ةجح

 وهو «هداهتجاو هنظب هلاق «بحاص يأر وهف :اهيف حص امو

 هادع امو « ةص اخ انل ةعتلا تناك :رذ يبأ لوق وهو ءاهيف ام حصأ

 .ەتنۇم هتاور انافک دق «ءیشہ سیلف

 يف باب-٤۲ «كسانملا باتک يف ۳۹١-۳۹٣ /۲ هننس يف دواد وبآ اهجرخآ (۱)

 .نارقإلا

 . ۱٥۸۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 مزح نبا باتك نم ذوخأم ةباحصلا نع ةاورلا ءامسأل يليصفتلا درسلا اذهو (۲)

 .۳۹۲-۳۹۳ :ص "عادولا ةجح"

 .عتمتلا زاوج باب-۲۳ «جحلا باتک يف ۸۹٩۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخا (۳)

 «(ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأل جحلا يف ةعتملا تناك» :ظفلب

 الإ ناتعتملا حلصت ال» :ظفلبو «(جحلا يف ةعتملا ينعي ةصخر انل تناکر»» : ظفلبو

 .«جحخلا ةعتمو «ءاسنلا ةعتم ينعي- ةصاخ انل

 باتک يف ٥ یبتجا يف يئاسنلا دنع وه ميقلا نبا هركذ يذلا ظفللاو

 .يدملا قسي مل نمل ةرمعب جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانم ا



ortةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ناكل «ةعوفرم ةتباث ةحيحص ةياور :رذ وبأ هلاق ام ناك ولف

 !؟هلوق وه امنإو فيكف ءًاعنتم هب ةرتاوتلا ثيداحألا هذه خسن

 ‹ سابع نباك ؛ةباحصلا نم ةرشع هيف هفلاخ دقف اذه عمو

 .امهریغو «"يرعشألا ىسوم يبأو

 .سايقلاو صوصنلل قفاوم خسفلا نأ :رشع عساتلا
 .مدقت امک هيف بیر الف «صوصنلل هتقفاوم امآ

 همزتلا ناك ام رثكأ مزتلا اذإ مرحلا نإف :سايقلل هتقفاوم امأو

 ."قافتا زاج ؛جحلا اهيلع لخدأ مث ةرمعلاب مرحأ ولف «قافتالاب زاج

 .“يرشكألا دنع زوج ال هسكعو

 ءنيفاوط فوطي نراقلا نأ يف هلصأ ىلع هزوجب ةفينح وبأو

 همازتلال «هدنع زاج ؛جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ اذإف «نييعس ىعسيو

 .هنع هللا يضر سابع نبا نع هرکذ قبس

 للحتلا خسف يف باب-۲۲ «جحلا باتک يف ۸٩٩ /۲ هحیحص يف ملسم هاور (۲)

 .مامتلاب رمألاو مارحإلا نم
 .فاوطلا لبق اهيلع هلخدأ اذإ اميف قافتالا اذه (۳)

 عومجماو ۲ يجابلل ىقتنلاو ء١/٤١٠٠ ةيادبلا حرش ةيادملا :رظنا

 .۳۷۱ ١/ ينغملاو ۱٤١/۷ يوونلل

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلالا بهذم وهو )٤(

 ٤۳۸/۳. فاصنإلاو ۰۱۹٦/۲ مألاو ۲۱۲/۲ يجابلل ىقتنملا :رظنا



 oo كسانملا باتك

 .ًيعسو ًايناث ًافاوط

 راص اذإف «جحلا الإ مزتلي مل جحلاب مرحلاف «كلذك ناك اذإو
 ناك ام رثكأ خسفلاب همزتلا ام ناكف «جحو ةرمعل امزتلم راص «اعتمتم
 .ًالوأ همزتلا ام رثكاو لضفأ هنأل «هل بحتسا لب «كلذ زاجف «هيلع

 «ةرمع ىلإ جح خسف هنا مهوتي نم «لاكشإلا مهوتي امنإو

 زج مل «ةدرفم ةرمع ىلإ جحلا خسفي نأ دارأ ول هنإف «كلذك سيلو

 هماع نم هتعتم دعب ججي نأ هتين نل خسفلا زوجي امنإو «دحأ دنع

 ىلص يلا لاق امك «جحلا يف لخد ةرمعلاب مرحب نيح نم عتمتملاو
 [ب /0۹] ."«حلا يف ةرمعلا تلخد» :ملسو هيلع هللا

 ةرمع تسيل «جحلا نم ءزج يه ءاهيلإ خسف يتلا ةعتملا هذهف
 ةدابع يهف «ةبانجلا لسغ نم ءوضولا ةلزنمب جحلا نم يهو «ةدرغم
 «ةدحاو نوكت نأ عنمي ال اذهو «لالحإلاب ةصخرلا اهللخت دق ةدحاو

 للحتلا دعب الإ لعفي الو «جحلا مات نم هنإف ءةضافإلا فاوطك
 دعب لعفي وهو «جحلا مات نم ىنم مايأ رامجلا يمر كلذكو «لوألا

 .ماتلا للحتلا

 ةيادهاو 0۸۷/١-٥۸۸ نيدباع نبا ةيشاح :ةيفنحلا بهذم يف رظنا (1)
۱/.. 

 .هجرخت قبس (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت °۳

 ملف «تيبلا اذه جح نم» :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوقو

 نإو «ةرمعلاب اهيف عتمت ةجح جح نم لوانتي «""«قسفي ملو «ثفري

 فوؤرلا مهلقني ال ذإ ؛ةيكم هتجح نكت ملو «همارحإ نم للحت
 اغإ لب «صقانلا لوضفملا ىلإ «حجارلا لضافلا نم مهب ميحرلا
 .ةتبلأ اذه ريغ زوج ال «لماكلا لضافلا ىلإ لوضغفملا نم مهلقن

 ىربك :ناتدابع تعمتجا اذإ هنأ سايقلا نأ :نورشعلا

 ناك اذهو ءامهنم ىربكلا ىلع ىرغصلا ميدقت ةنسلاف «ىرغصو

 مث ءالوأ ءوضولاب ءةبانج لا لسغ يف ادبي ملسو هيلع هللا ىلص يلا
 عضاومو ءاهنمايب نادبا» :هتنبا لسغ يف لاقو «"لسغلا هعبتي

 لوق باب-۹ رصحلا باتك يف حتفلا عم ٤ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .«همأ هتدلو امك عجر» :ظفللا ماتو -هل ظفللاو- (ثفر الف ىلاعت هللا

 ةرمعلاو جحلا لضف يف باب-۷۹ «چحلا باتک يف ٩۸۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةفرع مويو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 باب-١ «لسغلا باتك يف ‹«حتفلا عم ٤۲۹/١ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ (۲)

 .لسغلا لبق ءوضولا

 .ةبانج لا لسغ ةفص باب-۹ «ضیحلا باتک يف ۲۵۳/۱ هحیحص يف ملسمو
 اذإ ناک ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ اهنع هللا يضر ةشئاع نع امهالك

 لخدي مث «ةالصلل اضوتي امك أضوتي مث «هيدي لسغف أدب «ةبانحجلا نم لستغا
 فّرُغ ثالث هسأر ىلع بصي مث «هرعش لوصأ اهب للخُيف ءاملا يف هعباصا



 o۷ كسانملا باتك

 .ةئسلا هذه ةقفاوم نمضتي «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفف «"«اهنم ءوضولا

 ةمألا رايخ جحلو «سايقلاو صوصنلل قفاوم هنأ نيبت دقف

 نم ؛هزاوج ىلع لدی سایقلا ناکل «صن هیف نکی مل ولو ءاهیبن عم
 .اهريغو انركذ يتلا هوجولا

 .هلل دمحلاو ةيافك اذه ينو «تلاطل هزاوج ةلدأ انعبتت ولو

 .يراخبلا ظفل اذهو .«هلك هدلج ىلع ضيفي مث «هيديب
 -۷ «لسغلا باتك يف حتفلا عم ١/ ٤٤١ هحيحص يف يراخبلا ًاضيأ هجرخأو
 .ةبانحجلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا باب

 .ةبانجلا لسغ ةفص باب-۹ «ضيحلا باتك يف ۲٥٤/۱ هحیحص ين ملسمو
 تيندأ :تلاق ءةنوميم يلاخ يتثدح :لاق سابع نبا ثيدح نم امهالک

 وأ نيترم هّيَفك لسغف ةبانجلا نم هلسغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 مث هلامشب هلسغو «هجرف ىلع هب غرفآ مث «ءانولا يف هدي لخدآ مث ثالث
 مث ةالصلل هَءوضو اضوت مث ءًاديدش ًاكلد اهكلدف «ضرألا هلامشب برض
 نع یحنت مث هدسج رثاس لسغ مث «هفک ءلم تانفح ثالث هسآر ىلع غرفآ

 .ملسم ظفل اذهو .هدرف ليدنماب هتيتا مث «هيلجر لسغف كلذ هماقم
 باب-١٠ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ۱٥۹/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 . .تيملا نمایم ادبي
 - تيملا لسغ يف باب-۲١ «زئانجلا باتک يف 1٤۸/۲ هحیحص يف ملسمو
 .-امه ظفللاو

 .اهنع هللا يضر ةيطع مآ ثيدح نم امهالك



o۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف لاق مث

 مث ««ةرمع اهولعجا» :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوق دعب

 .الوطمو ًارصتخ هجام نباو يرذنُلا لاق

 «مدقت امك دحاو يعسب عتمتملا ءافتكا هيفو :ميقلا نبا لاق

 .ملعأ هللاو

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۳۸١/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 عبرأل هباحصأو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مدق :لاق رباج ثیدح دنع

 هللا لوسر لاق «ةورملاو افصلابو تيبلاب اوفاط املف «ةجحلا يذ نم نولحخ لايل

 موي ناک املف ««يدهلا هعم ناک نم الإ ةرمع اهولعجا» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نيب اوفوطي ملو تيبلاب اوفاطف اومدق رحنلا موي ناك املف جحلاب اولهأ ءةيورتلا

 .ةورملاو افصلا

 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ٠۳٤۸/۱۳ هحيحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرخأو

 . ...هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يهن باب-۷

 هوجو نايب باب-۱۷ «چحلا باتک ين ۸۸۳/۲-۸۸٤ هحیحص يف ملسمو

 ....مارحإلا

 ةرمعب جحلا خسف ةحابإ -۷۷ «كسانملا باتك يف ۱۹١/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .يدها قسي مل نمل

 .جحلا خسف باب-١٤ «كسانملا باتك يف ٩٩۲ /۲ هننس يف هجام نباو

 يراخبلا هجرخآو" :وه هلوق ماتو .۳۱۳/۲ دواد يبأ ننس رصتخ رظنا (۲)

 ."الوطمو ًارصتخ هوحنب هجام نباو يئاسنلاو ملسمو



 ا كسانملا باتك

 ."بابلا ءانثأ يف لاق مث

 «"باطخلا وبأ مهق نب ساهنلا هدانسإ يف" :يرذنملا لوق دعب

 ."ةرمع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهلعجف :لاق نأ ىلإ

 :هلوق يف دواد يبأل مدقت يذلا ليلعتلاو : ميقلا نبا لاق
 سابع نبا نع اذه ءاطع ثيدحل وه امن "رکنم ثيدح اذه"

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۳۸۸-۳۸۹ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 لجرلا لهأ اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع سابع نبا ثیدح دنع

 .«ةرمع يهو «لح دقف ةورم او افصلابو تيبلاب فاطف ةكم مدق مث «جحلاب

 0۵0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 0/۲ دواد يب ننس رصتخ رظنا (۲)

 جتحي الو «يرصبلا باطخلا وبأ مهق نب ساهنلا هدانسإ يف" :همالک صنو

 لخد :لاق ءاطع نع [لجر نع] جيرج نبا هاور :دواد وبآ لاق .هثیدحمم

 ىلص ينلا اهلعجف ءأصلاخ جحلاب نيلهم ملسو هيلع هللا ىلص يلا باحصأ
 ."ةرمع ملسو هيلع هللا

 .هلصو نم ىلع فقأ و ءًاقلعم دواد وبأ هرکذ اذکه
 ."سابع نبا لوق وه امنإ ءركنم اذه" :هلوق وهو «مالكلا اذه دواد وب لاق (۳)

 » :لاق هنآ ملسو هيلع هلا یلص ينلا نع سابع نبا نع دهام ثیدح دنع

 تلخد دقو هلک لحلا لحیلف يده هدنع نکی م نمف ءاهب انعتمتسا ةرمع هذه
 .«ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا
 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۳۸۷-۳۸۸ /۱ داود يبآ ننس

 نبا لوق وه امنإ ركنم اذه :هلوق ركذ «دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف اذکه



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٠ 

 .«جحلاب لجرلا لهأ اذإ») :هعفري

 وبآ هنع هاور ‹بير الب هنع تباثلا سابع نبا لوق اذه نإف

 .همالک نم «مهریغو «"يلس نب سنأو «"ءاطعو "ءاععشلا

 الو «ةلع الو هيف نعطم ال حيحص ثيدح وهو «هبناج ىلإ وهو

 ةمئألا قفتا دقو «دواد يبآ لود وه نم الو هلثم دواد وب للعي

 .اذه دهاج ثیدح دعب «سابع

 ةباحصلا ثيداحأ ركذ ين قبس امك «هحيحص ين ملسم :ًاضيا ثيدحلا جرخاو

 .خسفلا اهيف يور يتلا

 سیل اذه دواد وبأ مالک نأو «ثيدحلا اذه ةحص هللا هحر ميقلا نبا نيبيسو

 «سابع نبا نع ءاطع ثيدح «بابلا ثيدح ىلع وه امنإ «ثيدحلا اذه ىلع
 .ملعأ هللاو

 ۳٤۳. :ص عادولا ةجح هباتک يف هدنسب مزح نبا اهجرحخآ (۱)

 «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ۷۰۷/۷-۷۰۸ هحیحص يف يراخبلا اهجرخا (۲)

 .عادولا ةجح باب-۷

 هراعشإو يدملا ديلقت باب-۳۲ «جحلا باتک ين ٩۱۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 .مارحإلا دنع

 يدها ديلقت باب-٣ «جحلا باتک يف ٩۱۲/۲ هحیحص يف ملسم اھجرحخآ (۳)

 .مارحإلا دنع هراعشإو



 o4١ كسانملا باتك

 «"هدجو امك هلقنف «ننسلا يف كلذ ىأر هللا هحر يرذنملاو

 ]٠١/'[. ملعأ هللاو ءانركذ امك رمألاو

 يف بير ال ««ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلحخد» :هلوقو

 نم هنأ دحأ لقي ملو «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مالک نم هنآ

 ال اذهو «(«اهب انعتمتسا ةرمع هذه») :هلوق كلذكو «سابع نبا لوق

 . ملعأ هللاو «ثيدحلاب ةربخ ىیندأ هل نم «هیف كشي

 نيبو «هدر مٹ «سابع نبا نع دهاجم ثیدح ىلع داود يبا مالك يرذنملا لقن )۱(

 . "۳-0 /۲ دواد يبآ ننس رصتخ .حیحص ثیدحلا نآ



o4۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 . "هيف لاف مث

 لاق نأ ىلإ ««جحلا لبق ةرمعلا نع ىهن» ثيدح بقع

 مسا یٰلاعت هللا مق دقو «ةرمعلل عستت اهلک ةنسلا مايأو :يرذنملا

 ."همالك م 4ل ةَرْمُعْلاَو جَحْلا اومتأو :لاقف ءاهيلع جحل ا

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۳۸۹-۳۹٠ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم الجر نأ بيسملا نب ديعس ثيدح دنع

 هللا لوسر عمس هنآ هدنع دهشف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع یتآ ملسو

 .جحلا لبق ةرمعلا نع ىهني هيف ضبق يذلا هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص
 .۳۹۲ :مقرب دواد يبآ ننس فیعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ٠۹٩. :مقر ةيآالا ةرقبلا ةروس (۲)

 ناك يذلاو «عوبطملا دواد يبأ ننس رصتخ يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۳)

 انإ هنم طقاسلاو ءهمالك نم ءزج دجو امنإ ٠۳۱۷ /۲ يف هدوجو ضرتفملا نم

 انه يرذنملا مالک رکذأس اذل ءهنع يرذنملا هلقن يباطخلل مالك نع ةرابع وه

 ء۲/١٤۱ يباطخلل ننسلا ماعم نم كاردتسا وهف نيسوق نيب ناک امف «ًالماک

 نب ديعس" :روكذملا ثيدحلا بقع :هلوق وه ًامات يرذنملا مالك نوكيف اذل

 يف :يباطخلا ناميلس وبأ لاقو «باطخلا نب رمع نم هعامس حصي مل بيسملا

 نيترمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمتعا دقو «لاقم ثيدحلا اذه دانسإ

 عاجإ كلذ زاوجو ء(نونظملا رمألاب كرتي ال مولعملا تباثلا رم ًألاو) «هجح لبق

 ارايتخا هنع يهنلا نوكي نأ لمتحي دقو) «فالح هيف ركذي ملو «ملعلا لهأ نم

 هتقوو ءامهمهأو نيرمألا مظعأ هنأل جحلا ميدقتب رمأ امنإ هنأو ءًابابحتساو

 مق دقو ءا عستت اهلك ةنسلا مايآو «توقوم تقو اه سيل ةرمعلاو «روصح



 o4 كسانملا باتك

 ىلإ هليلعت جاتحجي الو لطاب ثيدحلا اذهو :"[ميقلا نبا لاق]

 لاق :لاق اذإ بيسملا نبا نإف ءرمع نم بيسملا نبا عامس مدع

 .ةجح وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نمف «رمع نع بيسملا نب ديعس لبقي م اذإ :دمحأ مامإلا لاق

 "!؟ ابقي

 وبآ «نولوهجم ةثالث :ًاضيأ هيفو «مسي مل نمع لسرم هنأل ؛طوقسلاو

 .بويع ةسخ هيفف «هوبأو «مساقلا نب هللا دبعو «يناسارخلا ىسيع

 نع يهن هيف سيل هنأل ؛ًالصأ ةجح هيف مم نكي ل حص ولو]

 . “هلع یندأ هل نم هب جتحي ال طقاس وهو

 .“'دانسإلا فيعض «عطقنم اذه :قحلا دبع لاقو

 ."(هل ةرمعلاو جحلا اوتو :لاقف ءاهيلع جحلا مسا هللا

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز (1)

 ٠١/٤. متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا :رظنا ()
 . ٤۸٥ :ص مزح نہال عادولا ةجح باتك نم ةدايزلا (۳)

 . ٤۸٥ :ص عادولا ةجح هباتك يف وه اذه مزح نبا مالک )٤(

 ٠١/۲". یطسولا ماکحألا ()



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 .يئانها خيش يب ثيدح دعب لاق مث

 جحلا نيب نارقلا زاوج :يباطخلا لاقو :يرذنملا لوقو
 يهنم ءيش زاوج ىلع اوقفتي نأ زوجي الو ءةمألا عاجإ ةرمعلاو
 ."همالک مت هلع

 خيش وبأ عمسي مل :قحلا دبع لاقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 دولج بوكر نع يهنلا هنم عمس اغنإو «ثيدحلا اذه ةيواعم نم
 ءةيواعم نع ناسح يبأ نم هعمسف «نارقلا نع يهنلا اماف «رومللا

 مهو .؛"'زامَج :لوقي ةرمو «ناّمج هيخأ نع :لوقي ةرمو

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتک يف ۳۹۰-۳۹۱ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ىسوم يبأ ىلع ارق نمم ةدلخ نب ناويخ- يئانملا خيش يبأ ثيدح دنع

 يلا باحصأل لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نأ» -ةرصبلا لهأ نم يرعشألا

 یهن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ نوملعت له :ملسو هيلع هللا یلص
 ىهن هنأ نوملعتف :لاق «معن :اولاق ؟رومنلا دولج بوكر نعو «اذکو اذک نع

 مكنكلو «نهعم اهنإ ام :لاقف ءالف اذه امأ :اولاقف .ةرمعلاو جحلا نيب نري نأ

 .((متیسن

 .۳۹۳ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ىلع بهذلا ميرحت ٤١- ءةنيزلا باتك يف ٥٤١ /۸ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأو

 .دهاشلا لحم نود .لاجرلا

 .۳۱۹ /۲ داود ېبآ ننس رصتخم (۲)

 .ناج :عوبطملا يف (۳)



 oto كسانملا باتك

(01) 
 نولوهجم

 ةداتق :نالجر خيش يب نع هيوري :ناطقلا نبا لاقو

 هاورو «أدحأ ةيواعم نيبو «خيش يبأ نيب نالعجي ولف رّطَمو

 نع يهنلا ظفل ةيواعم نم هعامس ركذف «نادهف نب سهيب هنع
 .ةصاخ رومنلا دولج

 لخداف «ريثک يبآ نب بحي خيش يبأ نع هاورو «يئاسنلا لاق
 « "نام وبا :ليقف ؛هطبض يف اوفلتخا الجر ةيواعم نيبو هنیب
 .خيش يبآ وخ وهو “زاج لیقو ""[نامج :لیقو]

 خيش يبأ نيب لخدي ل نم لوق لوقلا :ينطقرادلا لاقو
 .'-نادهف نب سهيبو "ًارطمو ةداتق ىنعي - ًادحأ هيف ةيواعمو

 .۲۷۳/۲ یطسولا ماکحألا (۱)

 .فرطمو :عوبطملا يف (۲)

 .ال :عوبطملا يف (۳)

 .دولج بوكر :عوبطملا يف )٤(

 ٤۱١. /۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۵)

 .زامح :عوبطملا يف ()

 .ماهيإلاو مهولا نايب نم ةدايز يهو «لصألا يف تسيل (۷)

 .نام :عوبطملا يف (۸)

 .ًافرطمو :عوبطملا يف (۹)

 )٠( ماهيإلاو مهولا نايب يف ناطقلا نبا مالك يهتني انه ىلإ ۲/ ٤٠١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 ناک ولو «هظفحو هتلادع ملعن ل اذه خيش وب :هریغ لاقو

 نع رتاوتلا فالخ وه ذإ «نالطبلا مولعم اذه هثیدح ناکل ًاظفاح

 ۴ مرحأ هناف «هلوقو هلعف نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 نارقلا نيب هباحصأ رّيخو «"هباحصأ نم ًاسفن رشع ةتس هنع هاور

 .هزاوج ىلع ةمألا تعمجأو «عتمتلاو دارفإلاو

 هيلع ةباحصلا ركنأ دقف «ةيواعم نع اذه ةحص ضرف ولو

 «هنع یهن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر [ب ]٦۰/ نوکی نأ

 نع هیهن هنع هللا يضر هيلع هبتشا وأ «مهو هنع هللا يضر هلعلف

 مهدنع لخاد نارقلاو .هريغ ىلع هبتشا امك .جحلا ةعتمب ءاسنلا ةعتم

 .ةعتملا مسا يف

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هریصقت هيلع هبتشا امکو

 ."'هتجح يف كلذ ناب هرمع ضعب يف ملسو

 .يلاتلا بابلا يف -هللا هرس ميقلا نبا مهركذيس (۱)

 ‹ رصقي فيك ۱۸٤- «كسانملا باتك ين ٥ ىبتجما يف يئاسلا یور دقف (۲)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رعش فارطأ نم ذخأ هنأ» ثّدح ةيواعم نع

 .«مرح وهو «يعم صقشمب رشعلا مايأ يف
 .هتجح يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع رصق هنأ يضتقي اذهو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هرّمَع ىدحإ يف ناك كلذ نأ باوصلاو

 «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠٦/۳ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ ثيدحلاو



 o4۷ كسانملا باتك

 ءاهيلإ عفار ابأ لسرأ دق ناكو "امر اهحكن هنأ نظف ءةنوميمل ملسو

 .رثک اذهو «سابع نبا ىلع رمألا هبتشاف «("لالح وهو اهحکنو

 .لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا باب -۷

 .ةرمعلا يف ريصقتلا باب-۳۳ «جحلا باتك يف ٩۱۳ /۲ هحیحص يف ملسمو
 ناک كلذ نأ ىلع ملسمو يراخبلا يتياور تلمحو ««رشعلا مايأ» ةظفل نود

 .ملسو هيلع هللا ىلص هرمع ىدحإ يف
 رجح نبال يرابلا حتفو ۲۳۱/۸-۲۳۲ ملسم ىلع يوونلا حرش رظنا
۳/ 111-1۰ 

 .يلاتلا دعب بابلا يف كلذك ثيدحلا هجويس ميقلا نباو

 .مرحلا حاکن باب-۳۰ «حاکنلا باتک يف ۷۰ ٩/ هحیحص يف يراخبلا یور (۱)

 مرحلا حاكن ميرحت باب-١ «حاكنلا باتك يف ۱۰۳۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 ةنوميم جوزت ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» :سابع نبا نع .هتبطخ ةهاركو

 .ملسم ظفل اذهو .(مرحت وهو

 ىلص هللا لوسر نأ -اهسفنب ملعأ يهو- اهنع هللا يضر ةنوميم تثدح دقف ()

 .لالح وهو اهجوزت ملسو هيلع هللا
 حاکن میرحت باب-٥ «حاکنلا باتک ين ۱۰۳۲ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ

 .هتبطخ ةهاركو مرحلا
 يف ءاج ام باب-۲۳ حلا باتک يف ۲۰۰/۳ هعماج يف يذمرتلا یورو

 .امهنيب لوسرلا وه ناك عفار ابأ نأ .مرحلا جيوزت ةيهارك
 نع ديز نب دام ريغ هدنسأ ًادحأ ملعن الو «نسح ثیدح اذه :يذمرتلا لاقو



o4۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 جحلا نيب قرفي نأ یهن :دواد يبأ ننس خسن ضعب يف عقوو

 .فاقلاو ءافلاب :ةرمعلاو

 اذکهو «عیبر نب هللا دبع نع يتیاور اذکه :مزح نبا لاق

 «ثيدحلا اذه يف نرقي ظوفحلاو «مهو ملعأ هللاو وهو «هباتک

 . "مالک

 دیزی انثدح دواد وب انٹدح :لاق «هننس يف يئاسنلا هاور دقو

 :لاق نسحلا نع "ةورف يبا نع كيرش انربخأ نوراه نبا

 ف
 م

 .ةعيبر نع قارولا رطم
 .ناسحإلا عم ٩/ ٤٤۲ هحیحص يف نابح نبا هححصو

 )۱٤١(. مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

. Af ص عادولا ةجح: )١( 

 فارشإلا ةفحت نمو ىربكلا ننسلا نم بيوصتلاو ."نب" :لصألا يف (۲)

۸ 0. 

 تناك امك (ةورف يبآ نب كيرش) هلوق ىلع ءانه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۳)

 سيلف ءًانيقي طخ وهو «لصألا ين اذك " :لاقف ءلصألا يف اطخلا ىلع ةرابعلا

 «(نسحلا نع ةرق نع كيرش انربخأ) هباوص لعلو .اذكه ىمسُي نم ةاورلا يف

 . ىربكلا ننسلا يف هلعلف «ىبتجلا يف ثيدحلا اذه دجأ ملو .هلاخ نبا وه ةرقف

 .هللا هجر ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ١

 نيبت دقو ءًأعوبطم ىربكلا ننسلا باتك نكي مل ذإ لابشألا ابأ هللا محر :تلق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هباوص كل



 4۹ كسانملا باتك

 لوسر نم هتعمس ثيدحب مكثدح ينإ :لاقف «سانلا ةيواعم بطخ

 تعمس ينوقدصف هنم تعمس امف ] ملسو هيلع هللا یلص هللا

 الإ بهذلا اوسبلت ال » :لوقي " [ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دولج بکر نم » :لوقی هتعمسو :لاق «انعمس :اولاق «« اعطقم

 يهني )) هتعمسو :لاق ءانعمس :اولاق « ةكئالملا هبحصت مل ءرومنلا

 ."اتمصف الإو «یلب :لاقف ‹«عمسن م :اولاق «٠ ةعتملا نع

 .خيش يبأ ثيدح نم حصأ اذهف

 نم نظف «ءاسنلا ةعتم ملعأ هللاو يهو «ةعتملا نع يهنلا هيف اغإو

 .ًاشحاف اطحخ اطخاف ؛ىنعماب هاورف ءةعتم نارقلاو «جحلا ةعتم اهنأ نظ

 رابک هب ضراعی "ام خیش وبآ سیلف «لاح لک یلعو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نارقلا اوور نيذلا ةباحصلا

 ةمألا تعمجأو «ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف تلخد ةرمعلا نأ هرابخإو

 .ملعأ هللاو «هيلع

 .يدهنلا ملاس نب ملسم :رغصألا ةورف وبأ وه اذه ةورف وبأو

 . ۱۳۰-۱۳۱ /۱۰ بیذهتلا بیذهتو ۰۱٩١-٥۱۷ /۲۷ لامکلا بیذهت :هتجرت رظنا

 .يئاسنلل ىربكلا ننسلا نم ةدايز (1)

 ٠٠۹/۰. یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ()

 .نمم :عوبطملا يف (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 00۰

 :"نارقلا باب يف لاق مث
 مزج «لماتلا قح بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا لمأت نمو

 ءًانراق هتجح يف مرحا ملسو هيلع هللا یلص يلا نا هيف بیر ال ًامزج

 .الصأ هوجولا نم هجوب كلذ ريغ ثيداحألا لمتحت الو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نا كشا ال دمه مامإلا لاق

 ."همالک مت م ءًانراق ناک

 :مهو «هباحصأ نم رشعةسم كلذ هنع ىوردقو

 ةشئاعو بلاط يبأ نب ب يلعو «"باطخلا نبرمع

 رصتخو .نارقإلا يف باب-٤۲ «كسانملا باتك يف ۳۹۲-۳۹۳ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 "14/۲ داود يبا ننس

 .مومعلا هجوب بابلا ىلع لب .نيعم ثيدح ىلع يتآلا ميقلا نبا مالك سيلو

 ۲١/ ىراتفلا عومجم يف امك ةيميت نباو ۲٤٦/١ دهتجنا ةيادب يف دشر نبا :هنع هرکذ (۲)

 . ۱۹۷ ٥/ ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ریثک نباو ۲۸۳ ۲ ۰۸۱-۸۰ ۰۱٩٩

 لوق باب-١٠ «چحلا باتك يف حتفلا عم ٤٥۸/۳ هحيحص يف يراخبلا هاور (۳)

 هللا دبع نع ةمركع ثيدح نم «كرابم داو قيقعلا» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .مهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع سابع نب
 .نارقإلا يف باب-۲ ٤ «كسانملا باتك يف ۳۹۳ /۲ هننس يف دواد وبأ هاورو

 .نارقلا- ٤٩ «كسانملا باتك يف ٥ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .ةرمعلاو جحا نرق نم باب-۳۸ «كسانلا باتك 4۸٩-44۰ /۲ هننس ين هجام نباو

 .باطخلا نب رمع نع ةملس نب قيقش لئاو يبأ ثيدح نم مهتثالث

 عتمتلا باب-٤۳ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٤4٤/۳ هحيحص يف يراخبلا هاور )٤(



 o0۹ كسانملا باتك

 "لیا دبع نب رباجو "رمع نب هللا دكدبعو "نينمؤملا مآ

 . ...جحخل اب دارفإلاو نارقلاو

 .عتمتلا زاوج باب-۲۳ «جحلا باتک يف ۸٩۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ۳١- «جحلا باتک يف حتفلا عم ٤۸٥-٤۸1 /۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (1)

 .ءاسفنلاو ضئاحلا لهت فيك باب

 . ... مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک ۸۷۰-۸۷۲ /۲ ملسمو

 هنکلو «ًانراق ناک ملسو هيلع هللا یلص يښلا نا يف حیرص ريغ ناک نإو وهو
 نارق ىلع ةشئاع ثيدح ةلالد يف رظناو «تاياورلا لمأت نمل كلذ يف رهاظ

 ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

0--۱۳۹4. 

 باب-۸۰ «كسانملا باتک ين ۰۰۵-٥۰٦ /۲ هننس يف داود وبآ :ًاجيرص هاورو

 ٤١٣. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .ةرمعلا

 نم باب-٤٠٠ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٠۳١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .هعم ندبلا قاس

 . ...عتمكملا ىلع مدلا بوجو باب-٤۲ «جحلا باتک يف ٩۰۱/۲ ملسمو

 مک :ءاج ام باب-٦ «جحلا باتک يف ۱۷۸-۱۷۹ /۳ هعماج يف يذمرتلا هاور (۴)

 .هفعضو ؟ملسو هيلع هللا یلص يبلا جح

 هللا لوسر ةجح باب-٤۸ «كسانملا باتك يف ١۰۲۷/۲ هننس يف هجام نباو

 .ملسو هيلع هللا یلص

 يف ينابلألاو ٠٤/١ ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك نبا ظفاحلا هححصو

 ۲٤۹٩. :مقرب هجام نبا ننس حیحص



o0۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ("بزاع نہ ءاربلاو ("نیصح نب نارمعو «( "سابع نب هللا دبعو

 كلام نب سنو (“نينموزلا مآ ةصفحو

 .ةرمعلا باب-١۸ «كسانملا باتك يف ٠٠٦/۲ هننس يف دواد وبأ هاور (۱)

 يلا رمتعا مک ءاج ام باب-۷ حلا باتک يف ۱۸۰ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .بیرغ نسح :لاقو ؟ملسو هیلع هللا یلص
 ينلا رمتعا مك باب-١٠ «كسانلا باتك يف 444/۳ هننس يف هجام نباو

 .ملسو هيلع هللا یلص

 . ۱۷۵١ :مقرب دواد يآ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 ىلع عتمتلا باب-١۳ «جحلا باتك يف ٠۰۵/۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع
 .عتمتلا زاوج باب-۲۳ «جحلا باتک يف ۸۹٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 يف باب-٤۲ «كسانملا باتك يف ۳۹۲/۲-۳۹۳ هننس يف دواد وب هاور (۳)

 .نارقإلا

 هدصقي ةين ريغب جحلا ٠١- «كسانملا باتك يف ٠۷۲/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .مرحلا

 10۸۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو ۰

 باب-۴ «جحلا باتک ف حتفلا ى A۳/Y هحیحص ف يراخبلا هجرخأ )€)

 ( .جحلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا

 ال نراقلا نأ نایب باب-٥ «جحلا باتک يف ٩۰۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هيلع قفتم وهو «ىلاعت هللا نذإب ًابیرق سنأ نع هجیرخت يتأيس )٥(



 oof كسانملا باتك

 ۳ فوأ یب نباو ‹«ةداتق وبأو

 .حيرصتلاو نايبلا ةياغب ةياورلا مهنع تحص ءالؤهف

 “"ةحلط وبأو كلام نب ةقارسو “دايز نب سامرهلا هاورو

 نباو ۲۸۸/۲ هننس يف ينطقرادلاو ٤۷۲/١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (1)

 ٤٤١. :ص عادولا ةجح يف مزح

 ءيهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو

 . ۱۳۸/١ للعلا يف ينطقرادلا هلاسرإ بّوصو

 نمو «۲۷۹/۸ راخزلا رحبلا يف رازبلاو ٦١/٤ طسوألا يف يناربطلا هجرخأآ (۲)

 ديزي هيف أطحخأ :رازبلا لاقو ٤١١-٤۲۲ :ص عادولا ةجح يف مزح نبا هقيرط

 يف اطخأ ءاطع نب ديزي نإ :ليق دق نأ انع فخ مل :مزح نبا لاقو «ءاطع نبا

 .ليلدلا هيلعف يوارلا ىلع أطخلا ىعدا نم نكلو «هدانسإ

 ١/ ٠۳۸. للعلا يف ینطقرادلا هفعضو

 نب دعس نع ًاضيأ ٥/ ٠١١١٠۳١ ةياهنلاو ةيادبلا هباتک يف ریثک نبا هرکذ دقو (۳)

 .ورمع نب هللا دبع نعو صاقو يبأ
 يناربطلا هقيرط نمو ٤۸٥١ /۳ دنسملا ةدايز يف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هجرخأ )٤(

 ۲٠۳/۲۲. ریبکلا ينو ۳۲۲/٤ طسوألا يف

 . ١١/ 1٠١ ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا هفعضو ۲١١ /۳ عمجلا يف هلاجر يمثيملا قثوو

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ء١١۷٠ ٤/ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )٥(

10/۲., ۰ 

 .فیعض وهو «ېدوألا ديزي نب دواد هیفو ... ۲۳٣: /۳ دئاوزلا عمجم يف لاقو

 نرق نم باب-۳۸ «كسانملا باتك يف ۹4۰ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأ ()



a:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ]1/٦۱[ تور نکل ةملس مأو

 :لاق هنآ «هکسنب هلالهإ يف هظفأ نع ربخأ نم مهنم ءالۇهو

 . هتحص ىلع قفتم وهو «سناک «((ًاجحو ةرمع) كيبل»)

 یلص هللا لوسر تعمس :لاق هنإف «بلاط يبا نب يلعكو

 يئاسنلاو نيحيحصلا يف وهو .ًاعيج امهب يلي ملسو هيلع هلل
 ."وواد يبا نسو

 .ةرمعلاو جحلا

 ۲٤٠٥. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .ةملس مأ تور :عوبطملا يف (1)

 ىربكلا ننسلا ين يقهيبلاو ۲۹۷/١-۲۹۸ دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (۲)

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۰٤٤١/۱۲ هدنسم يف ىلعي وبأو ٤/ ٠٥۵

 .۲۸۹ /۳ هفنصم يف ةبیش يب نباو ۲

 .ناسحإلا عم ۲۳۱ ۹٩/ هحیحص يف نابح نبا هححصو

 هباتك يف مزح نبا مامإلا :نم لك ةباحصلا نع درسلا اذه ىلإ ميقلا نبا قبس (۳)

 ةياهنلاو ةيادبلا هباتك ين ًاضيأ ريثك نبا ظفاحلاو ٤۲۲ :ص عادولا ةجح

0--+146. 

 )٤( ملسم حيحص نم بيوصتلاو .«ةرمعو ًاجح كيبل» :لصألا ين ۲/ ٠٠١.

 .یلاعت هللا نذاب ًابیرق هنع هللا يضر سنا نع هجيرخت يتايس )٥(

 .نيحيحصلا نم هجيرخت قبس (0)



 ED كسانملا باتك

 ام :لاقو «ةرمعو جحب لهأ ًايلع نأ حيحصلا باحصأ ظفلو
 ."دحأ لوقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس عدأل تنك

 امهب یبل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ يلع ربخآ دقف

 هيلع هللا ىلص ينلا ةنس اهنأ ربخأو ءًاعيج امهب وه لهأو ءأعيج
 . "كلذ ىلع نامثع هقفاوو «ملسو

 هنأ «هسفن نع ملسو هيلع هللا یلص هربخ نع ربخآ نم مهنمو
 هللا یلص هللا لوسر نع یور هناف «بزاع نب ءاربلا مهو ءانراق ناک
 .«تنرقو يدها تقس ينإ» :يلعل لاق هنأ هظفل ملسو هلع

 ."ننسلا له هاور حيحص ثيدح وهو ٠
 هب رمآ يذلا ظفللاب ملسو هيلع هللا ىلص هنع ربخأ نم مهنمو

 .”باطخل ا نب رمعك «ةجح يف ةرمع :لوقي نأ وهو «هبر نم

 .نارقلا-٩۹٤ «كسانملا باتك يف ١/ ٠١١-٠١۲ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو
 .ملعا هللاو «دواد يآ ننس يف وه سيلو

 باتك يف حتفلا عم ٤4۳/۳ هحيحص يف يراخبلا ظفل وهو .هجيرخت قبس (1)
 .دارفإلاو نارقلاو عتمتلا باب-٤۳ «جحلا

 .هججرخت قبس (۲)

 .هجرخت قبس دقو (۳)

 .عوبطملا يف تسيل ()

 .هج رخت قبس (0)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٥0

 .نالطبلا ةياغ يف مالك هميلعتب رمأ هنأ ىلع كلذ لمحو

اذه نالطب ملع ‹«هدوصقمو هظفأو ثيدحلا قايس لمأت نمو
 

 «"«ةجحو ةرمع :لق » :ةحيحصلا ةياورلا نإ" :مهوقو

 . واولاب ؛امهنیب لصف هنأو

 «همارحإ يف امهنيب عمج هنإف «نارقلا سفن يف حيرص وهو

 :لاقف «هلثتما نم قحا وهو هبر رمآ ملسو هيلع هللا یلص لثتماو

 . واولاب '« اجحو ةرمع كيبل »)

 نم غرف اذإ «ةرمعب مرحي هنأ هب ديري نأ لمتحجي" :ممهوقو

 لثم يف عقوي دیلقت نم هللاب ًاذایعف «هلزنم ىلإ عجري نأ لبق «هتجح

 هللا ىلص ينلا نأ ةرورضلاب مولعملا نمف ءةلطابلا تالايغلا هذه

 یندآ هل نم هيف كشي ال ام اذه «طق هتجح دعب رمتعی مل ملسو هيلع

 «هبر رمأ لاثتماب قلخلا قحأ ملسو هيلع هللا ىلص وهو «ملعلاب ماملإ

 كلذ ىلإ ةردابملاب ىتلخلا ىلوأ ناك جحلا دعب رمتعي نأ رمأ ناك ولف

 .(ةجح يف ةرمع لق» هلوق لدب («ةجحو ةرمع لق») ةياور )١(

 ماصتعالا باتك يف حتفلا عم ۳٠۷/۱۳ هحيحص يف يراخبلا :اهجرحأ

 ىلع ضحو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ركذ ام باب ٠١- «ةنسلاو باتكلاب

 .ملعلا لهأ قافتا

 .هججرخت قبس (۲)



 O0 كسانملا باتك

 هترمع تناکف «هتجح عم رمتعا ملسو هيلع هللا یلص هنأ بیر الو

 .ًاعطق هدعب ال جحلا عم

 اهحبق رهظ ءدحلا اذه ىلإ لجرلاب تضفأ اذإ لاوقألا ةرصنو

 .اهداسفو

 "اعم اهمليصحت ىلع لومحم" :مهوقو

 نارقلاب ًاعيج ملسو هيلع هللا ىلص امهلصح دقو «لجأ :انلق
 مهنمو «هلالهإ نم هباحصأ هعبتو «هسفن نع هب ربخأ يذلا هجولا ىلع

 :لاق هنع نيحيحصلا يف نيصح نب نارمع وهو ؛هلعف نع ربخأ نم

 .'«ةرمعو ةجح نيب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عمج»

 عتمن»» :لاق اذههو ؛داسفلا ةياغ ف «نذإ وأ رم هنأب اذه لیوأتو

 نارقلا یمسو «مهلعفو هلعف نع ربخأف هم [ب ]٦۱/ انعتمتو

 .يتأيس امك ءةباحصلا ةغل وهو ءًأعتمت

 .عتمتلا زاوج باب-۳ «جحلا باتک ين ۲ هحیحص يف ملسم هجرحخأ (۱)

 عتمتلا باب-٦ «جحلا باتک يف ‹«حتفلا عم ٥۰٥/۳ هحیحص يف يراخبلاو

 لوسر دهع ىلع انعتق») :ظفلب .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع

 هللا یلص هللا لوسر عمج» :هيف سيلو «ثيدحلا «...ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .ملعأ هللاو «ملسم دنع يه امنإو «ةرمعو ةجح نيب ملسو هيلع

 .عتمتلا زاوج باب-۳ «جحلا باتک يف ۲ :هحیحص يف ملسم هجرخأ (۲)

 ىلع عتمتلا باب-١ «جحلا باتک يف ٠۰۵ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .(« هللا لوسر دهع ىلع انعتمت)» :ظفلب «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ه۸

 لوسر أدبو » :امهنع نيحيحصلا يفف ءةشئاعو «رمع نب هللا دبع
 .'«يحلاب لهآ مث «ةرمعلاب لهأف «ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ."هلثم ةشئاع نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 .' هتجح عم ةعبارلا «ءرمع عبرا رمتع “هتجح عم ةعبارلا أ رمتعا

 .هجیرخت قېس دقو (۱)

 باب ٠٠٤- «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠۳١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .هعم ندبلا قاس نم

 ىلع مدلا بوجو باب-٤۲ «جحلا باتک ين 4٩۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 رمع نب هللا دبع نأ اه ليق ال اهنع هللا يضر ةشئاع نع نيحيحصلا يف يذلا ()

 .بجر يف نهادحإ «رمع عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا رمتعا :لوقي
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمتعا ام «نمحرلا دبع ابآ هللا محري :تلاقف
 .طق بجر يف رمتعا امو «هعم وهو الإ
 باب-۳ «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷٠٠/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا رمتعا مك
 يلا رمع ددع نایب باب-١٣۳ «جحلا باتک يف ٩۱۷/۲ هحیحص يف ملسمو

 .نهنامزو ملسو هيلع هللا یلص

 يف هتجح عم ملسو هيلع هللا یلص هترمع رکذ هيف يذلا ثيدحلاو
 .يتآلا كلام نب سنأ ثيدح وه امنإ «نيحيحصلا



 00۹ كسانملا باتك

 هترمع تناكف «جحلا دعب رمتعي م هنأ ةرورض مولعملا نمو

 .' سن نع هلڅم نيحيحصلا يو

 ىلص ىنلا نأ سنأ نع «تاقثلا نم ًاسفن رشع ةتس قفتاو

 وبأو ‹"يرصبلا نسحلا مهو یی امھب لهآ ملسو هيلع هللا

 "ليوطلا نمحرلا دبع نب ديحو « لاله نب ديحو «“ةبالق

 مك باب-۳ «ةرمعلا باتك يف حتفلا عم ۷٠۲ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأآ )١(

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا رمتعا

 يلا رمع ددع نايب باب-٥ «جحلا باتک يف ٩۱٩/۲ هحیحص يف ملسمو

 .مهنامزو ملسو هيلع هللا یلص

 عادولا ةجح باتك يف مزح نبا مامإلا :كلذ ريرقت ىلإ ميقلا نبا مالك قتبس (۲)

 . ١/ ٠۳۰-٠۳١ ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك نبا ظفاحلاو ٤١١ :ص

 .ءاديبلا ۲١- «كسانملا باتك يف ٠١١/١ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأ (۳)

 . ٠١۹ :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 باب-۲۷ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٤۸۱/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٤(

 .ريبكتلاو حيبستلاو ديمحتلا

 )٥( ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- راخزلا رحبلا يف رازبلا هجرخا ٠١١/١-«
 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۲/٠١۳١ .

 ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك نبا هححصو ٠١١/١.

 يلا لالهإ باب-٤۳ «جحلا باتک ين ٩۱٩/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ )٩(

 .ملسو هيلع هللا یلص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۰

 نب رکبو «"ينانبلا تباثو ‹”يراصنألا دیعس نب ییحجو «(ةداتقو

 ("يميتلا ناميلسو «بيهص نب زيزعلا دبعو «“'ينزملا هللا دبع

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .۳۷۷-۳۷۸ /۲ ةرهملا فاحتإ يف امك- جحلا يف ةناوع وبأ هجرخأ (۲)

 .يوغبلا قيرط نم ٤٠١ :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا هجرخأو
 .مارحإلا باب-١٤٠ «كسانملا باتك يف ٩۷۳ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخآ (۳)

 .۲۳۵۹ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 ثعب باب-١٦ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم 114 /۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخآا )٤(

 .عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ديلولا نب دلاخو مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع
 نارقلاو دارفإلا يف باب-۲۷ «جحلا باتک يف ٩۰٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةرمعلاو جحلاب
 ينلا لالهإ باپ-۴ «جحلا باتک ف 410/۲ هحیحص ف ملسم هجرحخأ )0(

 .هیدهو ملسو هيلع هللا یلص

 نمو ء«-١/۳۲٠ ريثک نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- هدنسم يف رازبلا هجرخأ (0)

 ۸ :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا هقيرط

 نب ىيجب نم الإ هعمسن ملو رمتعملا هنبا الإ يميتلا نع هوري مل :رازبلا لاق
 .هنع يبرعلا بيبحلا

 .هوجرخي لو «حيحصلا طرش ىلع وهو :ريثك نبأ لاقو



 ه١ كسانملا باتك

(N) «۲( 8 ( )( 
 ميلس نب بعصمو « ملسأ نب دیزو < قاحسإ يبأ نب ىيجيو

 ۷. © اهابلا ةعزق ربأو «*ةمادق وبأو امسا وبأو

 ينلا لالهإ باب-٤۳ «جحلا باتک ين ۰4۱٩ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)

 .هیدهو ملسو هيلع هللا یلص
 نمو ٠١١/١-« ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- هدنسم يف رازبلا هجرخأ (۲)

 ٤۱۸. :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا هقيرط

 طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :لاقف روكذملا عضوملا يف ريثك نبا هححصو

 .هجولا اذه نم هوجرخب لو «حيحصلا

 .رخآ قيرط نم ٩/٥ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخاو
 .۱۸۳ /۳ هدنسم يف دمحا مامإلا هجرخآ (۳)

 .نارقلا ٤۹٩- «كسانملا باتك يف ٠٠١/١ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأ )٤(

 ۲٥۵۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 . ۱٤١ /۳ هدنسم يف دمحا هجرخآ (۵)

 دانسإ وهو ءدمحأ مامإلا هب درفت ١/ ٠١٠١: ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا لاقو

 .ةمصعلاو قيفوتلا هبو ءةنملاو دمحلا هللو يوق ديج

 .ریجح نب دیوس وهو (1)
 ء١۳٥٠ /۲ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۱۷١/۳ هدنسم يف دما هجرخأ

 .٠٠-۱۹٤ص عادولا ةجح يف مزح نباو ۰۷۲/۱۰ دادغب خیرات يف بیطخلاو

 دمحأ هب درفت «ديج دانسإ اذهو :؛:؛+ ٥ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبأ هنع لاقو

 .هوجرخ ملو
 :ًاضيأ سنأ نع ةاورلا ىلإ فاضيو (۷)



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لوسر عج اغإ :لاق یفوأ يبآ نبا ثيدح نم رازبلا یورو

 ججي ال هنآ ملع هنأل .ةرمعلاو جحلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . كلذ هماع دعب

 نع ةنييع نب نايفس ثيدح نم يوخبلا مساقلا وبأ ىورو
 :لوقي [هیبآ نع] ةداتق يبأ نب هللا دبع عمس هنآ «دلاخ يبأ نبا

 .دعجلا يبأ نب ماس -
 .۲۸۰ /۳ هدنسم يف دمحأ ماملا هاور

 . ٠١١/١ ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك نبا هنسحو

 .ناعدج نب ديز نب يلع -

 ١/ ٠١١-. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- هدنسم يف رازبلا :هجرخأ
 باحصأ نم دحأ هجرخب مو «هجولا اذه نم بيرغ اذه :هبقع ريثك نبا لاقو
 .مهطرش ىلع وهو ءننسلا

 .هج رخت قبس (۱)

 مزح نبال عادولا ةجح باتك نم اهتكردتسا امنإو «لصألا يف تسيل (۲)
 ًالوصوم يوغبلا قيرط نم هدنسب مزح نبا ثيدحلا یور ثیح «۲۰٤:ص
 .هيبآ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع

 دلاخ يبآ نبا نع ةنييع نبا نع يوغبلا قيرط ريغ نم يور دق ثيدحلا نأ ىلع
 . ۱۷۰ /۷ لماکلا يف ېدع نبا هجرخآ .السرم ةداتق يب نب هللا دبع نع

 يف باوصلا نوك ينعأ ۱۳۸/١ للعلا يف ينطقرادلا هحجر يذلا اذهو

 .ملعا هللاو «هلاسرإ ثيدحلا



 ۳ كسانملا باتك

 هنأل ‹ةرمعلاو جحا نيب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عج اغإ

 ."اهدعب ججي ال هنآ ملع

 :دایز نہ سامرهلا ٺیدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا یورو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ)»
 .(«ةرمعلاو جحلاب لهآ

 ةملس مأ ىلع تلخد :لاق «نارمع يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :تلاقف نينمؤملا م

 .« جحو ةرمعب دمحم لآ اي اوله »)

 كاسنألا لضفأ الإ هلال راتخب ملسو هيلع هللا ىلص نكي ملو

 .هلعف هنأ هسفن نع ربخآو «يلعل هراتخا يذلا وهو

 ءاهدنس يف ًانعطم لمتحت ال ءةجيرص ةحيحص ثيداحألا هذهف

 هيلع هللا ىلص هنآ ىلع ةلاد اهلكو ءاهولدم فلاخي ًاليوأت الو

 .ًانراق ناک ملسو

 .ًاضيأ هجيرخت قبس دقو (۱)

 .هججرخت قبس دقو ٤۸٥. /۳ دمحأ مامإلا دنسم ىلع هللا دبع تادایز نم وه (۲)

 عم تججح :لاق نارمع يبأ نع :فنصملا يف هظفلو «هجيرخت قبس دقو (۳)

 .ثيدحلا ... تلاقف ةملس مأ ىلع تلخدف يتالوم

 .هجیرخت قبس امک )٤(



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “رمع نباو «ةشئاع :ةعبرأ ءدارفإلا رادم مهيلع نيذلاو

 .نارقلا یور دق مهلکو . “سابع نباو «""رباجو
 :ةشئاعو رمع نبا امأ

 یلص هللا لوسر ادب» :لاق هنأ رمع نبا نع نیحیحصلا يفف

 .« جحلاب لهآ مث «ةرمعلاب لهأف ملسو هيلع هللا

 باب-۹ «ةرمعلا باتك يف حتفلا عم ۷١۱١/۳ هحيحص يف يراخبلا :هچرخأ (۱)

 .عادولا فاوط نم ئزجي له جرخ مث ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا

 هوجو نایب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۷۵-۸۷٦ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .اهنع مساقلا ثيدح نم . ...عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا

 باب-٤۳ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٤٩۳/۳ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأو

 نم حرصأ وهو .اهنع ةورع ثيدح نم . ... جحلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا
 .هلبق يذلا

 يف باب -۲۷ «چحلا باتک يف 4۰٤/۲-٩۰٥ هحیحص يف ملسم :هجرخآ (۲)

 .ةرمعلاو جحلاب نارقلاو دارفإلا

 «جحلا باتك يف «حتفلا عم 0۸۸/۳-0۸۹ هحيحص يئ يراخبلا :هجرخآ (۳)

 . ... تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت باب ١-
 تالصلا ريصقت باتك يف حتفلا عم ٠٥۸/۲ هحيحص يف يراخبلا :هجرخآ )٤(

 .هتجح يف ملسو هيلع هللا یلص يلا ماقآ مک باب-۳

 رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب-١۳ «جحلا باتک يف ٩۱۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .جحلا

 قاس نم باب- ٤ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠۳١ /۳ هحيحص يف يراخبلا )٥(



 0 كسانملا باتك

 هللا لوسر نع هتربخأ ةشئاع نأ ةورع نع نيحيحصلا يفو

 عم سانلا عتتو ةرمعلا ىلإ جحلاب هعتت يف ملسو هيلع هللا ىلص
 . اذه لثم

 نبا نأ عفان نع رمع نب هللا دیبع انثدح قازرلا دبع یورو

 نيبو « ""تيبلاب امه [1/1۲1 فاطف «ةرمعلاو جحلا نيب نرق رمع

 هللا یلص هللا لوسر عنص اذکه :لاقو ءأدحاو ًافاوط ةورملاو افصلا
 ."ہلسو هيلع

 .“رمع نبا نع عفان نع ثيللا نع ةبيتق نع ملسم هاورو

 .هعم ندبلا

 ىلع مدلا بوجو باب-٤۲ «چحلا باتک ين ٩۰۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 قاس نم باب-٤٠٠ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٦۳۰ /۳ هحیحص يف يراخبلا (۱)

 .هعم ندبلا

 ىلع مدلا بوجو باب-١۲ «جحلا باتک ين ٩۰۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .(تيبلاب امه) ناكم (امه تيبلاب) :عوبطملا يف (۲)

 هننس يف ينطقرادلا :قازرلا دبع قيرط نم هجرحخأ دقو «فنصملا يف هدجأ مل ()

 ۰ . ۱١۱/۲ هدنسم يف دمحآو ۲

 للحتلا زاوج نايب باب-٣ «جحلا باتک يف ٩۰٤/۲ هحیحص يف ملسم €3(

 .نارقلا زاوجو راصحإلاب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمتعا» :ةشئاع تلاقو

 .يتايسو دواد وبأ هرکذ .«عادولا ةجحب نرق يتلا ىوس ثالث

 نأ)»):رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يروثلا یورو

 لبق ""[نیتجح] ججح ثالث جح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .ثيدحلا ««ةرمع اهعم رجاه ام دعب ةجحو «رجاهي نأ

 هللا ىلص ينلا لهأ» سابع نبا نع ملسم حيحص ينو
 هللا ىلص ينلا لحي ملف «ججب هباحصأ لهأو «ةرمعب ملسو هيلع

 .“ «مهتیقب لحو «هباحصأ نم يدها قاس نم الو ملسو هيلع

 .دواد يبأ دنع يأ (۱)

 .ةرمعلا باب-١۸ كسانملا باتك يف ٠٠٠١-٠٠٦ /۲ ننسلا يف وهو

 ۳ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 رمتعا ام «نمحرلا دبع ابأ هللا محري» :اهوق نم ةشئاع نع حص ام ركذ قبسو

 .ملسمو يراخبلا دنع .«طق بجر يف رمتعا امو «هدهاش وهو الإ ةرمع

 .هجام نبا ننسو «يذمرتلا عماج نم اهتکردتساو «لصألا يف تسيل (۲)

 ءاج ام باب-٦ «چحلا باتک يف ۱۷۸-۱۷۹ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :لاقو «ملسو هيلع هللا یلص ينلا جح مک

 .هفيعضت يراخبلا نع لقن مث «نايفس
 هللا یلص هللا لوسر ةجح باب-٤۸ «جحلا باتک ين ۱۰۲۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلالا هححصو .ملسو هيلع

 .جحلا ةعتم يف باب-١۳ «جحلا باتك يف ۰۹ /۲ ملسم حیحص )٤(



 ¥0 كسانملا باتك

 لوسر رمتعا») :لاق هنع ةمركع نع ننسلا باتک يف يتايسو

 نیح ةيناثلاو ‹ةيبيدحلا ةرمع «رمع عبرأ ملسو هيلع هللا یلص هللا

 نرق يتلا ةعبارلاو ءةنارعجلا نم "”ةثلاثو «لباق ةرمع ىلع اوؤطاوت

 . 7( هتجح م

 ينلا لهأ» :اهيف لاق يتلا يه «هتجح عم اهنرق يتلا ةرمعلا هذهو

 .درفم ججج لهأ :لاق نم ىلع ادر ««ةرمعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلص ينلا نع طق مهريغ نم الو ءالؤه نم دحأ لقي ملو

 ««تنرق» :لاق امك "جحلا تدرفآ ينإ" :لاق هنآ ملسو هيلع هللا

 اجح كيبل» :لاق امك “اجح كيبل لوقي هتعمس" :لاق الو

 “هباحصأ نم دحأ الو «كلذب هسفن نع ربخأ وه الو ««ةرمعو

 .هب هلالهإ ظفل نع ربخأ

 «هظفلب هنع هباحصأ رابخإو «نارقلاب هسفن نع هرابخإ امأو

 اوور مهنأ نيبت دق ءدارفإلا اوور نيذلاو «هل ضراعم ال حيرصف

 قدصي مهتایاور لب «مهتایاور يف نوضقانتي ال مهو «عتمتلاو نارقلا

 دارم ةفرعمب ةطاحإلا عقت ل ثيح لاكشإلا عقو امينإو ءًأضعب اهضعب

 .ةثلاثلاو :دواد يبآ ننس يف (۱)
 .ةرمعلا باب-١۸ «كسانملا باتك يف ٠٠٦ /۲ دواد يبأ ننس (۲)

 Voo0. :مقرب دواد يب ننس حیحص ف ينابلألا هححص و



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٥۹۸

 نيحيحصلا يف امك ءًأعتمت نارقلا نومسي اوناك مهنإف «مهتغلو ةباحصلا

 نع ىهن ال نامثع نأ يلع ثيدحو «مدقت دقو رمع نبا ثيدح نم
 ىلص هللا لوسر ةنس عدأل نكأ م :لاقو ءامهب كيبل :يلع لاق «ةعتملا

 .'دحأ لوقل ملسو هيلع هللا

 "امنإو «جحلا لالهإ درفأ :لقي مل ."جحلا درفأ" :لاق نمو

 .هجح يف هترمع تلخدو «جحلا لامعأ ىلع رصتقا هنأ هدارم

 هنأ :ًاضيأ ربخأ اذمو «لمعب نيكسنلا نم دحاو لك درفي ملف

 .انرکذ ام دارفإلاب هدارم نأ ملعف «نرق

 نارقلا هيف لخدي يذلا ماعلا عتمتلا هب دارأ «عتمت :لاق نمو

 اَمَف ٌجَحْلا ىلإ ٍةَرْمُعْلاب عم َنَمَف» :ىلاعت هلوق ين «نآرقلا صنب
 . يذلا نم َرسْيَسا

 ملسو هيلع هللا ىلص عتمتف «صنلا اذه يف لخاد نراقلاو

 «نيكسنلا نيب هلالهإ يف هعمجب نرقو «نيرفسلا دحأ طوقسب ههفرتب

 .نييعس عسي ملو «نيفاوط فطي ملف درفأو

 «بابلا اذه يف ةحيحصلا ثيداحألا [ب ]٦۲/ لمأت نمو

 .ملعأ هتلاو «عازنلا لصف اذهو «اذهب مزح

 .هججرخت قبس (۱)

 .نم اغنإو :عوبطملا يف (۲)

 ۱۹٩. :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)



 ۹ كسانملا باتك

 ام» :ةصفح تلاق دقو :يرذنملا ظفاحلا لوق دعب لاق مث

 ينعت “ينا :لیق (؟كترمع نم تنأ للحت ملو ءاولح سانلا لاب

 .همالک م .كتجح نم

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :لاق نم اذهب جتحاو

 .نارقإلا يف باب-٤۲ «كسانملا باتک يف ۳۹۹/۲-۳۹۷ دواد يبآ ننس (۱)
 ين تملع امآ» :هل لاق ةيواعم نأ سابع نبا نع سوواط ثيدح دنع

 داز «ةورملا ىلع يبارعأ صقشمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ترصق

 .(هتجحل») :هثیدح يف نسحلا

 باب- ۷ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠٥٦/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآو

 .لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا
 .ةرمعلا يف ريصقتلا باب-۳۳ «جحلا باتک يف ٩۱۳ /۲ هحیحص يف ملسمو
 .رصقي فيك-٤۸٠ «كسانملا باتك يف ۲۷۱/١ یبتجملا يف يئاسنلاو

 .ةرمع وأ جح يف كلذ نوك ديدحت ملسمو يراخبلا يتياور يف سیلو

 .یلاعت هللا نذإب «هعضوم يف ېلاتلا بابلا دعب هجیرخت يتايس )۲(

 .اغنإ :يرذنملل داود يبآ ننس رصتخ نم عوبطملا يف (۳)

 )٤( داود يبأ ننس رصتخ ۳/۲

 هيف سیلو «يئاسنلا هجرخآو" :بابلا ثيدح دعب هلوق وه همالک صنو

 ين» :هيفو ءًأضيأ يئاسنلا هجرخأ دقو .هترمعل ينعي "هتجحل" :هلوقو «"هتجحل"
 تلاق دقو .دصقلا اهانعم نأل ؛ًاجح ةرمعلا ىمستو ««ةورملا ىلع ةرمع

 «؟كترمع نم تنأ للحت ملو ءاولح سانلا لاب ام» :اهنع هللا يضر ةصفح

 ھه. ."كتجح نم :يبعت اغنإ :لیق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۷۰

 ."هريغو ىلعي يبأ يضاقلاك«هيف لح ًاعتمت «عادولا ةجح يف عتمت

 هللا ىلص هللا لوسر ناش نم مولعملا نإف «مهنم طلغ اذهو

 هللا یلص هنع رتاوت دقو «هتجح يف ةرمعب لحي ل هنأ ملسو هيلع

 .«تللحأل ؛يدهنا يعم نأ الول» :لاقو «كلذ ملسو هيلع

 يف عقي م اذهف «ثيدحلاب ملع هل نم هيف بیرتسي ال اذهو

 يف نوکي نأ نيعتيو «هرمع ضعب يف عقو امنو «بير الب هتجح

 «هيبأ عم حتفلا موي ملسأ امنإ ةيواعم نأل ؛ملعأ هللاو ءةنارعجلا ةرمع

 ىلص ينلاو «ةيضقلا ةرمع الو «ةيبيدحلا ةرمع يف هنع رصقي ملف

 ةلاسر يهو ۱--۲۹٩. ىلعي يبأل ريبكلا فالخلا نم جحلا باتك رظنا (۱)

 دعب عبطت م ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةمدقم ةيملع

 ءالؤه هلاق يذلا اذهو " :لاق مث ٦ مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظناو

 ."...ملعلا لهآ ريهامج دنع ركنم

 هللا ىلص ينلا نع كلام نب سنا نع رفصألا ناورم ثيدح نم كلذ ءاج (۲)

 .ملسو هيلع

 -۳۲ «جحلا باتک يف ‹«حتفلا عم ٤۸٦/۳-٤۸۷ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 هيلع هللا ىلص يلا لالهإك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نمز يف لهآ نم باب

 .ملسو

 هللا یلص يلا لالهإ باب-٤۳ «چحلا باتک ين ٩۱٤ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .هیدهو ملسو هيلع

 .خسفلا تاياور جيرخت نم قبس اميف رظناو



 o1 كسانملا باتك

 ةجح يف همارحإ نم لحي و «حتفلا يئ ًامرح نكي م ملسو هيلع هللا
 ناك نإ اذه ءةنارعجلا ةرمع يف كلذ نوكي نأ نيعتف ءةرمعب عادولا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رصق يذلا وه هنأ ظوفحلا

 هتيأر» :هلوق وهو «ىرخألا ةياورلا وه ظوفحلا ناك نإو

 ةيضقلا ةرمع يف نوكي نأ زوجيف «"«ةورملا ىلع هنع رصقي

 هلاو «مدقت امل امهریغ ين ""نوکی نأ زوج الو «بْسَح ةنارعجلاو

 ملعأ

 يف ريصقتلا باپ-۳ «جحلا باتک يف ۹۱۳/۲ هحیحص ف ملسم ةياور يه )1(

 .ةرمعلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (نوكي نأ) (۲)



o¥۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 : مالک مت «لاح لا لاثم رخآلا ينو :لاق نأ ىلإ هدحو جحلاب

 :هنارق ةيفيك يف مهقرط تفلتحخا

 «جحلا اهيلع لخدأ مث لوا ةرمعلاب مرحأ :تلاق ةفئاطف

 يبأ ةقيرط يهو "دقت امك ةشئاعو «رمع نبا ثيدح رهاظ اذهو

 . هحيحص يف نابح نب متاح
 هيلع هللا ىلص يلا دارفإ يف اهانركذ يتلا رابخألا هذه :لاق

 يلا ندل نم ءاهيف ةمئألا عزانت ام < “ب هعتمتو هنارقو ملسو

 لهأو ةلطعملا اهب عنشو ءاذه اننامز ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
 لعف يف ةداضتم ثيداحأ ةثالث متيور :لاقو ءانتمئأ ىلع عدبلا

 حاحص اهتثالث اهنأ متمعزو «ةدحاو ةلاحو «دحاو لجرو «دحاو

 نم طقاس هلعلو «دواد يأ ننسل هرصتخ يف اذه يرذنملا مالك ىلع فقأ ل (1)

 .۲۸/۲ يف ضرتفملا هناكمو «عوبطملا

 .امهجمرخت قبس دقو (۲)

 .ناسحإلا عم ۲۲۹/۹-۲۳۰ نابح نبا حیحص :رظنا (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس «(امهب هعتمتو هنارقو) )٤(

 .(ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ندل نم) ةرابعلا ناكم ء(نامز نم) :عوبطملا يف )٠(

 .اولاقو :نابح نبا حيحص يف (0)



 o كسانملا باتك

 ىلص يلا نوكي نأ لاح ذإ ءمتلق ام عفدي لقعلاو .لقنلا ةهج نم

 ."ًاعتمتم ًانراق ًادرفم ناك ؛عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا

 هلأسو «يرابلا ىلإ ةولخلا يف اذه لئاق "ىلمت ولو :لاق نأ ىلإ

 ءرابخألا نيب عمجلا يف دشرلا بلطل ةيادلاو ءقحلا ةباصإل قيفوتلا

 رابخأ نأ «"راهقلا دحاولا قتيفوتب ملعل «راثآلا نع داضتلا يفنو

 اذإ ءاضعب اهضعب ]1/٦۳[ بذكي الو «رتاهت الو داضتت ال یفطصللا

 .“لقنلا ةهج نم تحص

 هللا ىلص ينلا نأ رابخألا هذه يف عمجلا نيب لصفلاو :لاق

 يرهزلا نع كلام هلاق كلذك «مرحأ ثيح ةرمعلاب لهآ ملسو هيلع

 ىتح «اهدحو ةرمعلاب لهم وهو جرخف «“ةشئاع نع ةورع نع

 ينعي- ديح نب حلفآ ربخ ين انرکذ اب هباحصأ رم «فرس "غلب

 .ةريسيلا تافالتخالا ضعب عم .ناسحإلا عم ۲۲۸/۹ نابح نبا حیحص (۱)

 .هجوت :عوبطملا يف (۲)

 نإف ءةحيحص لصألا يف ةرابعلا نأل «هل يعاد ال لصألا يف امل رييغت وهو

 .راقتفالا وهو ءقالمإلا نم يه قلمت

 ۳٤۸/۱۰. برعلا ناسل :رظنا

 .رابجلا :نابح نبا حیحص يف (۳)

 .۲۲۸/۹-۲۲۹ نابح نبا حیحص )٤(

 .هجیرخت قبس )٥(
 .غلب اذإ :عوبطملا ين )١(



oN 4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ىلع ماقأ نم مهنمو ءدرفأ نم مهنمف «""-ةرمعلا ىلإ خسفلاب
 لو "هترمع ىلع جحلا لخداف مهنم يدها قاس نم امأو «هترمع

 «ةكم لخد نأ ىلإ ذئنيح ًاعم امهب ملسو هيلع هللا ىلص لهاف «لحي
 .يدها اوقاس نيذلا هباحصأ كلذكو

 ناك امنإ «ملسو هيلع هللا یلص يلا نارقإ يف يور ربخ لکف
 نأ ىلإ ءةرمعلا ىلع جحلا هلاخدإ دعب امهب لهي هوأر ثيح كلذ
 ناکو «يدهلا قاس نکی مل نم ًايناث رمأو «یعسو فاطف ةکم لخد
 نم هتاف ام ىلع فهلتي ناکو «لحيو عتمتي نأ «ةرمعب لهأ دق

 1 نمم "هباحصأ ضعب نإ یتح «يدها قاس ناک ثیح «لالهإلا

 «لج م ملسو هيلع هللا ىلص هوار ثيح اولحي م «يدها قاس نکي
 ىلع ملسو هيلع هللا یلص هلوخد نم ءانفصو ام هرمآ نم ناک یتح
 جرخ «نوعتمتملا مرحأو ةيورتلا موي ناك املف «بضخم وهو ةشئاع
 يتلا ةرمعلا ذإ ءأدرفم جحلاب لهي وهو ىنم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص
 هفاوطب ؛ةكم هلوخد دنع تضقنا دق رمألا لوأ يف اهب لهأ دق

 .ةورملاو افصلا نيب هيعسو «تيبلاب

 .خسفلا ثيداحأ جیرخت قبس دقو (۱)

 يف دوجوم ريغ «(ترمع ىلع جحلا لخدأف مهنم يدملا قاس نم امأو) :هلوق (۲)

 .نابح نبا حیحص

 .ةباحصلا :عوبطملا يف (۳)



 oVo0 كسانملا باتك

 درفأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةشئاعو رمع نبا ىكحف

 هذه نيب نوكي نأ ريغ نم ةكم نم ىنم ىلإ هجورخ ""نادارأ «جحل ا

 .رتاهت وأ داضت رابخألا

 تحص اذإ «ننسلا دورو دنع عوضخلا نم هبحي امل هللا انقفو

 قفوت م اذإ ءاهب ""بيعلا قازلإو سفنألا ماهتاو ءاموبقل دايقنالاو

 ءارآلا ىلع جيرعتلاو ننسلا يف حدقلا نود «باوصلا ةقيقح كاردإل

 ""همالك مت «لوؤسم ريخ هنإ «ةسوكعملا سيياقملاو ءةسوكنما
 ىلع ةرمعلا لخدأ مث ءالوأ ًادرفم ناك" :تلاق ةفئاطو -

 نوعمج مهنأو «هصئاصخ نم كلذ نأ اونظو « "اراق راصف «جحلا

 “° فيداحألا نيب كلذب

 لدت ةدحاو ةظفل تات ملف «هنوزوجي ال رثكألا نأ عم اذهو

 .حاحص ثيداحأ هيفو «ةفئاط هلاق دق هنإف لوألا فالخب «هيلع

 .ادارآ :عوبطملا يف (1)

 ."نم دارا" :نابح نبا حیحص ينو

 .ًاطخلا :عوبطملا يف (۲)

 ضعب دجوت هنأ الإ «ناسحإلا عم ۲۲۹/۹-۲۳۰ نابح نبا حیحص (۳)

 .رضت ال ىلا فالتحخالا

 هيلع هعبتو ۲۱٣-۲۱۷. ء۵٣۱۳ /۸ ملسم حرش يف يوونلا كلذ ىلإ بهذ (4)

 . ٠٠١ /۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۵۷٦

 حصأ وهو «مرحأ نيح نم ءادتبا نرق :تلاق ةفئاطو -
 .امدقت دقو ءامهربيغو سنأو رمع ثيدحل لاوقألا

 :ناتفئاط «درفأ :اولاق نيذلاو -

 ." يعنتلا نم ""هبيقع رمتعا ءادارفإ درفأ هنأ تنظ ةفئاط -
 «فيعض الو حيحص دانسإب طق لقني «بیر الب طلغ اذهو

 مولعملا رتاوتلا فالخ وهو [ب ]٦۳/ ءةباحصلا نم دحأ هلاق الو

 لو «جحلا ىلع هيف رصتقا ًادارفإ درفأ :تلاق ةفئاطو -
 .“رمتعي

 نباو ٤٠۳-٤٤٥« :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا هيلإ بهذ ام وهو (۱)
 . ۱۲۸/١-٠٤١ ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك

 .قبس امك دمحأ مامإلا لوق وهو

 :لاقو 1۲/۲١-۷4 ىواتفلا عومجم يف امك ةيميت نبا مالسإلا خيش هرصنو

 "ف بیر ال يذلا باوصلا وهوا
 هبقع :عوبطملا يف (۲)

 رمتعا هنأ ىعدا نإف «جحلا درفأ» :لاق نم نأ نییت دقف' :ءالسإلا خيش لات )۳(

 عومجم ."...ءاملعلا قافتاب ىطخ اذهف «ةهقفتلا ضعب هنظي امك جحلا دعب

 ۲١/ ۷٤. یواتفلا

 .ربلا دبع نبا هحجرو «كلام مامإلا لوق وهو )٤(

 ۲٠٤١. ۲۰۵ /۸ دیهمتلا :رظنا



 ONY كسانملا باتك

 ءاهتحص ىلع ثيدحلا ةمئأ قفتا ىتلا ةتباثلا ثيداحألاو

 نإ هنإف ءًأعطق دارفإلا لطبي اذهو «هتجح عم رمتعا هنآ ين ةحيرص

 ادرج ًادارفإ ناك نإو ءًاعطق لطاب وهف ""هبیقع "رمتعا ًادارفإ ناک
 .هفالخ ىلع لدت ةحيحصلا ثيداح ألاف «ةرمعلا نع

 :ناتفئاط عتمت اولاق نيذلاو -

 امك ًاعطق لطاب اذهو .هنم لح أاعتمت عتمت :تلاق ةفئاط -

 ."هدقت

 .يدهلا لجأل هنم لح مل اعتمت عتمت :تلاق ةفئاطو

 ةحيحصلا ثيداحألاف هلبق يذلا نم اطخ لفأ ناك نإو اذهو

 .قح اذهف «نارقلا عتمتلاب اوديري نأ الإ «نرق هنأ ىلع لدت

 وهو «ءاملعلا ضعب هدقتعا دق اذهف" :لوقلا اذه نع مالسإلا خيش لاقو

 ۷٤/۲١. یواتفلا عومجم ."ةباحصلا نم دحأ نع كلذ تبثي لو «طلغ

 «( رمتعا ًادارفإ ناك نإ هنإف ءًاعطق دارفإلا لطبي اذهو «هتجح عم) :هلوق (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس

 .هبقع :عوبطملا يف (۲)

 .قبس امک «هعبتا نمو یلعی يبأ يضاقلا لوق وهو (۳)

 .هريغو دمحم يبأ خيشلا ةقيرط هذهو :مالسإلا خيش لاق )٤(

 . ٠٤/۲١ یواتفلا عومجم :رظنا

 ۸٩-۸۸. / ينغملا يف كلذ يف هلوق رظناو .ةمادق نبا خيشلا :وه دميم وبأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۷۸

 “"دارفإلاب هنيع مث ءاقلطم ًامارحإ مرحأ" :تلاق ةفئاطو -

 .ةحيرصلا ةتباثلا ثيداحألا هدر يف يفكي ًاضيأ اذهو

 . "٣ نعس یعسو نيفاوط فاطو نرق" :تلاق ةفئاطو -

 .ملعأ هللاو كلذ لطبت اهيف نعطم ال ىتلا ةتباثلا ثيداحألاو

 لثمو «لسرم ثيدجج جتحاف ءًاقلطم مرحأ هنإ لاق نمو" :مالسإلا خيش لاق (1)
 ۲١/ ۷٤. ىواتفلا عومجم ."ةحيحصلا ثيداحألا هب ضراعي نأ زوج ال اذه

 دحأ نع لقني ل «طلغ هلوقف ًاقلطم ًامارحإ مرحاأ هنإ :لاق نمو" :ًاضيأ لاقو

 ۲١/ ۷١. یواتفلا عومجم ."ةباحصلا نم

 نيفاوط فاط هنأ ىنعمب نرق هنإ لاق نمو ":لاقو مالسإلا خيش ًاضيأ هركذ (۲)

 يلا نع ةباحصلا نم دحأ كلذ لقني لو ءًاضيأ طلغ دقف «نييعس ىعسو

 ۲١/ ۷١. یواتفلا عومجم ."ملسو هيلع هللا یلص

 افاوط اوفاط ان إف ءةرمعلاو جحلا نيب اوعج يذلا امأو») :ةشئاع ثيدح ركذ مث

 .لوقلا اذه درت يتلا ةلدألا نم هريغو «ًادحاو



 0۹ كسانملا باتك

 سانلا نأش ام» :ةصفح لوق يف يرذنملا لوق بقع لاق مث

 يتأت دقو :يرذنملا لاق نأ ىلإ '«؟كترمع نم تنأ للحت ملو اولح

 «هرمأب :يأ “4لا رْمأ رم ةلوظَفحَيل :هلوقك ءابلا ىنعمب "نم"

 ."ةرمعب تنأ للحت ملو : ديري

 .نارقإلا يف باب-٤۲ ۳۹۸-۳۹۹ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 اهنآ ملسو هيلع هللا ىلص يلا جوز ةصفح نع رمع نب هللا دبع ثيدح دنع
 ؟كترمع نم تنأ للت لو اولح دق سانلا نأش ام هللا لوسر اي» :تلاق

 .«يدهلا رن ىتح لأ الف «ييده تدّلقو «يسار تدل ين :لاقف

 باپ- «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠٠١ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .قلحو مارحإلا دنع هسأر دبل نم
 ال نراقلا نآ نایب باب-٥ «جحلا باتک يف ٩۰۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .جاحلا للحت تقو يف الإ للحتي
 .مارحإلا دنع ديبلتلا ٤١- «كسانملا باتك يف ٠٤١/١-٠٤۷ ىبتجنا يف يئاسلاو

 .هسأر دبل نم باب-۷۲ «كسانلا باتک ين ۱۰۱۲-٠۰۱۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 ١١. :مقر ةيآلا دعرلا ةروس (۲)

 لعُج لب ءاذه يرذنملا مالك هيف سيل هنأ الإ .۳۲۹/۲ دواد يبآ ننس رصتخم (۳)
 !!؟ميقلا نبا مالك نم مالكلا اذه عوبطللا ف

 ملسمو يراخبلا هجرخأو" :هلوق وه دواد يبأ ننس رصتخ يف دوجوملاو
 اولح)») يور دقو «جحلا انهه ةرمعلاب دارملا نأ مدقت دق ."هجام نباو يئاسنلاو

 ھه. «كجح نم للحت ملف

 .ملعأ هللاو «هدجأ ملف ثيدحلا اذه نع تثجب دقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸۰

 ةرمعلا نم "للحم :هانعم :ةفئاط تلاقو :ميقلا نبا لاق

 .اهب سانلا ترمأ تلا

 نب هللا ديبع نإف ؛ةظوفح ريغ ةظفللا هذه :ةفئاط تلاقو

 . "مزح نبا امهاکح .هثیدح يف اهرکذی مل رمع

 تنآ لحت ملو» :ثيدحلاو «ىنعملاب ةيورم يه :ةفئاط تلاقو

 .”ةرمعلاب جحلا ظفل لدبأف ««كجح نم

 «ةرمع يف هنأ ىلع اه هرارقإ هيف امينإ ثيدحلا :ةفئاط تلاقو

 هنأ هسفن نع ربخأ دقو .اهعم ةجح ال ةدرفم ةرمع اهنأ هيف سيلو

 يف وهف ةرمعو جح يف ناک نمو «ةرمعو جح يف نذإ وهف «نرق
 .ًاعطق ةرمع

 .لحت :عوبطملا يف (1)

 ٤٤١. :ص عادولا ةجح (۲)

 .امهيلع ميقلا نبا در يتأيسو ءامه هركذ دنع مزح نبا نيلوقلا نيذه در دقو

 .قبس امك «يرذنملا لوق وهو (۳)

 ثيح ۳۰۷ :ص ثیدحلا فالتخا يف هللا هر يعفاشلا هرکذ رخآ هجو هيفو )٤(

 ةينب مهو هتأدتبا يذلا كمارحإ نم ينعت ««كترمع نم لحت م و») ":لوقي

 ."...ةدحأو

 ءعوبطملا نم طقس دق يذلا همالك يف يرذنملا هركذ اذه يعفاشلا مالك لعلو

 .ملعأ هللاو

 يرذنملاو يعفاشلا لیوأت رکذ نأ دعب 2۲ هحرش ف يناقرزلا لاقو



 o۸1 كسانملا باتك

 :براقم اهضعبو هاو اهضعب هوجولا هذهو

 ال ذِإ ؛ًادج ديعب «"كتجح نم :هب دارملا" :لاق نم لوقف

 الإ كلذ قلطي الو «عرشلا فرع اذه سيلو «جحلا نع ةرمعلاب ربعي
 .رغصألا جحلا يه :لاقيف ًاديقم ًاقالطإ

 ناک ملسو هيلع هللا یلص هنا تنظ اهنإ ":لاق نم لوقو

 . ًادج ديعبف «'"اولحأ امك لحي ملو هباحصأ رمأ امك «ةرمعلا خسف

 نظت فيكف ًارمتعم نوكي هبف «هلالحإب رهظي ناك اغإ نظلا اذه نإف
 .لجي م هارت يهو ةرمعب خسف دق هنأ

 ىنعج "نم" و ةرمعب ""للحت مل هانعم" :لاق نم لوق امأو
 ةرمع اهنأ ىلع لدت هيلإ ةرمعلا ةفاضإو «رهاظ فسعتف «“ءابلا

 .اهيف وه هب ةصتح

 ترمأ يتلا ةرمعلا نم للحت م هانعم" :لاق نم لوق امأو
 ةصفحو «هربغ ةرمع نم لحي فيك هنإف «دسافف [/٤٠]'اهب سانلا

 لقو») :ًاعوفرم رمع نع حيحصلا يف ام تاليواتلا هذه تفعضو" :امهريغو

 نب نارمع نع ملسلو ««ةرمعو ججي لهأ» :سنأ نعو .«ةجح يف ةرمع

 ."...(ةرمعو ةجح نيب عمج)») :نیصح

 .عوبطملا نم طقاسلا دواد يبأ ننس رصتح يف يرذنملا هركذ لوقلا اذه لعل (1)

 .لحت :عوبطملا يف (۲)



o۸1ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'لاؤسلا اذه لثم لأست نأ نم لجأ

 اهركذي ملو ء«ةظوفحم ريغ ةظفللا هذه نإ" :لاق نم لوق امأو

 :نيهجو نم ًاطخف «"هللا ديبع

 . "كلم كلامو ءاهركذ دق ًاكلام نأ :امهدحأ

 يف ملسم هرکذ ءًاضیأ اهرکذ دق هسفن هللا دیبع نأ :يناثلاو

 هللا ديبع نع ديعس نب ىيحي "'انثدح ىنثملا نب دمحم نع حيحصلا
 .«كترمع نم لج ملو» :هيفو ثيدحلا ركذف

 ٤٤۳. :ص عادولا ةجح هباتك يف مزح نبا درلا اذه ركذ (۱)

 .كلام :عوبطملا يف (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس «(انثدح ىنئملا نب دمحم) ةلمج (۳)

 للحتي ال نراقلا نأ نايب باب-١۲۵ «جحلا باتک يف ٩۰۲/۲ ملسم حیحص )٤(

 .درغملا جاحلا للحت تقو يف الإ

 ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هلاق .بويأ :كلامو هللا ديبع ريغ اهركذ دقو

1/0 

 «ةبقع نب ىسوم نع يراخبلا هجرخآو": ٤٥۹/۲ هحرش يف يناقرزلا لاقو

 عفان نع مهنثالث «ةز يب نب بيعش نع يقهيبلاو «جيرج نبا نع ملسمو
 .«كترمع نم») :ةظفل نودب يأ ."اهنودب

 ةعباتلو ءناقتإلاو ظفحلا نم هناكمل كلام مامإلا نم ةلوبقم انه ةدايزلا نأ الإ

 .هل هریغ
 ۲۹۸/۱۰-٠٠. دیهمتلا يف ربلا دبع نبال ًاسیفن ًامالک كلذ يف رظنا



 eA كسانملا باتك

 .ًاضيأ ديعب «"ىنعملاب ةيورم" :لاق نم لوقو

 الإ هيف سيل هنأ وهو «باوصلا ىلإ اهبرقأ ريخألا هجولاف
 .ةجح يف نوکي نأ يفني ال اذهو «ةرمع يف هنوك نع رابخإلا

 نأ مدقت دقو «ةعتملا ةرمعلاب دارملا :لاقي نأ هنم دوجأو

 م دارم لا نوكيف «عتمتلا ىلع قلطت ةرمعلاو «نارقلا هب داري عتمتلا

 ةباحصلا ةغل هذهو ءًأعتت ىمسي امك ةرمع هتمسو «كنارف نم لحت

 .ملعأ هللاو «مدقت امك



otةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف ملسم جرخأ دقو :يردنملا لوق بقع “لاق مث
 ."(«ةصاخ دمحم باحصأل ةعتملا تناك») :  یحص

 :نيرمأ نمضت دق ثيدحلا اذهو :ميقلا نبا لاق
 ىلص يلا رمأب بير الب وهو ءا ةباحصلا لعف :امهدحأ

 .ةياور اذهو «ملسو هيلع هللا

 .يآر اذهو «مهريغ نود اهب مهصاصتخا :يناثلاو

 مث جحلاب لهي لجرلا باب-١۲ «جحلا باتک يف ۳۹۹/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 مث جح نميف لوقي ناك رذ ابأ نأ دوسألا نب ميلُس ثيدح دنع «ةرمع اهلعج

 هللا یلص هللا لوسر عم اوناک نیذلا بکرلل الإ كلذ نكي م :ةرمعب اهخسف

 .ملسو هيلع

 .عتمتلا زاوج باب-۲۳ «جحلا باتک ين ۸٩۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 ةرمعب جحلا خسف ةحابإ-۷۷ «كسانملا باتك يف ۱۹۷/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .يدهلا قسي مل نمل

 خسف ناک لاق نم باب-۲٤ «كسانملا باتك يف ۹4٤/۲ هننس يف ةجام نباو
 .ةصاخ مه جحلا

 :لاق هنع هللا يضر رذ يبا نع يميتلا كيرش نب ديزي ثيدح نم مهلك

 ظفل اذه .«ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا باحصأل جحلا يف ةعتملا تناك»

 .ملسم
 .عتمتلا زاوج باب-۲۳ «چحلا باتک ين ۸۹۷ /۲ ملسم حیحص (۲)

 .۳۳۰ /۲ دواد يب ننس رصتخ (۳)



 oA كسانملا باتك

 نب هللا دبع :هیف هفلاخ دقو ةجح ريغ هيأرو «ةجح هتياورف

 .""يرعشألا ىسوم وبأو "سابع
 بوجو وه «هب اوصتخا "نيذلا نأ ىلع ةفئاط هلمح دقو

 .كلذ هل بحتسيف مهريغ امأو ءًأمتح مهيلع خسفلا

 «ةعتملا قلطم دارملا ناك نإو «خسفلا ةعتم هدارم ناك نإ اذه

 .ملعأ هللاو ءةرتاوتملا ةنسلاو عامجإلا فالخ وهف

 -۷۷ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ۷٠۷-۷۰۸ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور (1)

 .عادولا ةجح باب

 هراعش|و يدها دیلقت باب -۳۲ «جحلا باتک يف ٩۱۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .مارحإلا دنع

 باب-١٠٠ «جحلا باتک يف حتفلا عم ٠٥٤/۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .قلحلا لبق حبذلا

 نم للحتلا خسف ف باب-۲ «جحلا باتک يف ۸٩0٥ /۲ هحیحص ف ملسمو

 .مامتلاب رمألاو مارحإلا

 .يذلا :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (۳)



o۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هبش وهو ثر نب لالب ناوم راما ير لوقو

 ۳ همالک

 هب لوق الا :لاقف «جحلا خسف يف ينزملا ثراحلا نب لالب ثيدح

 ۳دو يدرواردلا الإ هوري لو «فورعملاب هدانسإ سیلو

 جلاب لهب لجرلا باب-١۲ «كسالا باتک ين ۳۹۹/۲-٤۰۰ دواد يبا ننس (۱)
 : ا .ةرمع اهلعجب مث

 ا جا خسف هلا لرسراب تل :لاق هیبأ نع لالب نب ثراحلا ثیدح دنع

 ۰ .«ةصاخ مكل لب» :لاق ؟اندعب نمل وأ ةصاخ

 جحا خسف ةا -۷۷ «كسانملا باتك ين ٥ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأو

 .يدهلا قسي مل نمل ةرمعب
 خسف ناك لاق نم باب-۲٤ «كسانملا باتک يف ۹٩٤ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ةصاخ مه جحلا

 .۳۹۱ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۳۳۱ /۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .انه امم وحن 1۹۳-1۹4٤ /۲ هللا دبع لئاسم (۳)

 بيذهتلا بيرقت .يدرواردلا ديبع نب دمحم نب زيزعلا دبع :وه يدرورادلاو

 . ۱1١ :ص



 oAV كسانملا باتك

 عوفرملا ريغ «رذ يبأ لوق اذه يف حيحصلا :قحلا دبع لاقو

 . لسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ
 نب لالب هيبآ نع لالب نب ثراحلا هيف :ناطقلا نہا لاقو

 ."هلاح فرعي ال لالب نب ثراحلاو «ثراحلا

 ۳٠۷. /۲ ىطسولا ماكحألا (۱)



oAAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ريغ نع ججي لجرلا باب يف لاق مث
 «رمتعاو كيبأ نع جح» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقو

 ةرمعلا باجيإ [ب ]٦٤/ يف ملعأ ال :دمحأ مامإلا لاقو :يرذنملا لاق

 . "هم حصأ الو اذه نم دوجأ ًایدح

 لاق :يقهيبلا لاق ؛دمحأ مامإلا لوق :ميقلا نبا مامإلا لاق

 ."هرکذف «لوقپ لبنح نہ دمحأ تعمس :ملسم

 نع «نيحيحصلا طرش ىلع دانسإب هچجام نہا ننس يفو

 .هريغ نع ججي لجرلا باب-۲۹ «كسانملا باتك ين ٠٠١ /۲ دواد يب ننس (۱)

 جحلا عیطتسی ال ریبک خیش يبآ نإ هللا لوسر ای :لاق هنأ نیزر يبآ ثیدح دنع

 .«رمتعاو كيبأ نع ججحا» :لاق «نعظلا الو ةرمعلا الو

 هنم باب-۸۷ «چحلا باتک يف ۲٣۹/۳-۲۷۰ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو

 لجرلا نع ةرمعلا-١٠ «كسانملا باتك يف ١/ ٠۲٤١-٠٠٠١ ىبتجا يف يئاسنلاو

 .عيطتسي ال يذلا

 اذإ يلا نع جحلا باب-١٠ «كسانملا باتك ين ٩۷۰ /۲ هننس يف هجام ناو

 .عطتسي |
 . ۱٥۹٩ :مقرب دواد يآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .۳۳۳ /۲ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 هل ةفرعملا رظناو .هدنسب هاور ثيح ٠٠/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 .دانسإ نودب هرکذ ثیح ۳ ٥



 o۸۹ كسانملا باتك

 داهج») :لاق ؟داهج ءاسنلا ىلع له هللا لوسر اي تلق :تلاق ةشئاع

 .'«ةرمعلاو جحلا «هيف لاتق ال

 هيلع هللا ىلص يلا نأ» :رباج ثيدحب بوجولا ىفن نم جتحاو

 .«كل ريخ رمتعت نأو ال :لاق ؟يه ةبجاوأ ؛ءةرمعلا نع لئس ملسو

 نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح نم يذمرتلا هاور

 ." حیحص نسح :لاقو رباج نع ردكنملا

 نع وه امنإ ظوفحجلاو «'ًاعوفرم جاجحلا هاور اذك" :يقهيبلا لاق

 ."عوفرم ريغ «هیلع فوقوم رباج

 نب جاچحلا ةياور نم هنإف :هحيحصت يف يذمرتلا شقون دقو
 نع" :لاق دقو «ريبك سلدم وهف ؛ةقث ناك ولو «فعض دقو «ةاطرأ

 يف حداق اذه نأ بير الو ءاعامس ركذي ل 'ردكنملا نب دمحم

 .ثيدحلا ةحص

 .ءاسنلا داهج جحلا باب-۸ «كسانملا باتك ين ٩۸ /۲ هجام نبا ننس (۱)

 يه ةبجاوأ ةرمعلا يف ءاج ام باب-۸ «جحلا باتک يف ۰۲۷۰ /۳ يذمرتلا ننس (۲)

 ةبجاوأ ةرمعلا نع لثس ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ رباج نع :ظفلب .؟ال مأ

 .«لضفآ وه اورمتعت نآو ءال» :لاق ؟يه

 ۳4/6 يقهيبلا ننس (۳)

 ."ًاعوفرم ةأطرأ نب جاجحلا هاور اذك" :لاقو ًاعوفرم هاور ثيح

 ."عوفرم ريغ فوقوم رباج نع ظوفحلا وه اذه" :لاقو ًافوقوم هاور مث

 ٠٠٦/۳. هل راثآلاو ننسلا ةفرعم رظناو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۹۰

 «عوطت اهنأب تباث ءيش ةرمعلا يف سيل :يعفاشلا لاق دقو

 | موقت ال ؛فيعض داسا ملسو هيلع هلا یلص يتلا نع يور دقو

 . مالك مت «ةجح هلشمب

 اموفرم باج نع ءاطع ن ةي نب یورو 0 لاق

 ."«ناتبجاو ناتضيرف ةرمعلاو جحلا»

 سیال تيفال اط: :يقهيبلا لاق

 ن نيفرطلا نم رباج ةياورب جاجتحالا طقس دقف

 نب ةحلط ينربخأ :سيق نب رمع ميلحس نم هجام نبا ننس يفو
 هللا لونسر عم هثأ شا دبع نب الط نع قحسإ ""همع نع ىیجب
 .« عوطت ةرمعلاو ءداهج جحلا » :لوقی ملسو هيلع هللا یلص

 ي ا نیا نم رامع نب ماشه نع اهر

aT 

 ) )۲يقهيبلل ىربكلا نلسلا 4/ ٠۳١١ : :

Aft ٤۵ یک نسا رغ 3 يقهيبلل راثآلاو ناسلا ةفرعم )۳( 

 )٤(: ,ءاطحخ وهو ءنيقيرطلا :عوبطللا يف .

 )١( الس وهو "نب ام" :"هجع " ةملك ناكم لصألا يف

N : , هجام نبا ننس نم بيوصتلاو. 
 ) )1ةجام نبا ننس ۲/ ٩۹٥ رمل باب4 كاسانلا باک يف

 :مقرب هجام نیا ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو 1٤٩.



 ۹1 كسانملا باتك

 :'ةيبلتلا ةيفيك باب يف نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :لاوقأ ةينامث ةيبلتلا ىنعم يف

 ةيبلتلا تررك ىنعملا اذمو ءةباجإ دعب كل ةباجإ :اهدحأ

 ."ةباجإلا ريركتب ًاناذيإ

 اذإ «ءلجرلا تببل :مهوق نم ءدايقنا دعب كل دايقنا هنأ :يناثلا ٠

 رب " هتببلف :هنمو «هبیبالت ىلع تضبق

 امك ةليإ# ةعضاخ كل يسفن ةتعسمو كل تدقنا :ىنعملاو (

 ۰ صو يتلا فی باب ۲۷ «كسالا بانك يف ٤/۲ ٠ دواد يبا ننس (۱)
 ro /¥ دواد يبا ننس

 كيبل» :ملنسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةببلت نآ رمع نب هللا دبع ثیدح دنع

 ال كللاؤأةكل ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل كيبل مهللا
 كيبل كيه كيبل :هتيبلت ين ديزي رمع نب هللا دبع ناكو :لاق :«كل كيرش
 ا .لمعلاو كيلإ:ءابغرلاو كيديب ريغلناو «كيدعسو

 باا علا باک ف تلا £۷۷ /۴ ٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو ٠

 .[رمع نبا مالك ةدايز نودب] .ةيبلتلا

 اهتفصو ةييلتلا باب۳۰ ۲ ما باتک يف ۸٤۱-۸٤۲ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .-هل ظفللاو- اهتقوو

 ۷ 1/۸ برعلا ناسلو ۲۵ ۰ دی يبل ثيدعلا بیرغ :رظنا. (۲)

 ٠٠٠. /۱ هیوبیسل باتکلاو «۸۷ /۸ يوونلل ملسم

 .هتتبل :عوبطملا يف (۳)



o۹۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."هبیبالت ىلع ضبقو «هئادرب ببل نمب لعفی
 .همزلو هب ماق اذإ ءناكم اب بَل نم هنأ :ثلاثلا

 بحاص هراتخا .اه مزالم «كتعاط ىلع ميقم انأ ىنعملاو

 ."حاحصلا

 .اهلباقتو اههجاوت يأ كراد بلت يراد موق نم هنآ :عبارلا

 حاحصلا يف هاكح .كيلإ هجوتم بحت اب كهجاوم انأ يأ
 ."ليلخلا نع

 اذإ هَل ةآرما موق نم «بح دعب كل ًابح هانعم :سماخلا

 .“اهدلول ةبع تناك

 ]٠٠/[ ءهصلاخ وهو «ءيشلا بل نم ذوخأم هنأ :سداسلا

 .هبلقو هلقع لجرلا بلو «ماعطلا بل هنمو

 ۷۳۳-۷۳٤. ۰۷۳۲/۱ برعلا ناسلو ٤۷۸« /۳ رجح نبال يرابلا حتف :رظنا (۱)

 ۲٠٠/١. يرهوجلل حاحصلا (۲)

 ٤١/١‹ ةبيتف نبال ثيدحلا بيرغو ۲۲۲/٤ ريثألا نبال ةياهنلا :رظناو

 ٠۸١. :ص تيكسلا نبال قطنملا حالصإو

 ۲٠٠/١. يرهوجلل حاحصلا (۳)

 ناسلو ٠١ /۳ ديبع يبأل بيرغلاو ۲۲۲/٢ ريثألا نبال ةياهنلا :رظناو

 ۷۳١/١. برعلا

 ٤۷۸/۳. رجح نبال يرابلا حتفو ۷۳١/١« برعلا ناسل :رظنا )٤(



 o۹۳ كسانملا باتك

 ىل كل تلعجو «كل ىلقو ىل تصلخأ :هأنعمو

 «يخر بب ينو بيلا ير نالف :مهوق نم هنآ :عباسلا

 كتوعد لوبقل بلقلا عستم ردصلا حرشنم ين :هاتعمو

 هركب ال «هبوبحم ىلإ بحلا هجوب «يخر ببلب كيلإ هجوتم ءاهتباجإو
 ۳ لکت الو

 دعب كيلإ ًابارتقا يآ «بارتقالا وهو «بابلإلا نم هنأ :نماثلا

 . "هبوب نم بحل ا برقتي امك «بارتقا
 .ةعواطملا :ىهو «.ةدعاسملا نم :«كيدعس))و

 .ةلعاسم دعب بحت امو «كتعاط ي ةدلعاسم :هانعمو

 كيدعس عمسب لو :°يمرجلا لاق

 .۷۳۲ ١/ برعلا ناسلو ۲۲۲ ٤/ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا (۱)

 ۳٠۷. /۸ لیلخلل نيعلاو ۷۳۳/١ برعلا ناسل :رظنا (۲)

 . ٤۷۸/۳ رجح نبال يرابلا حتفو «۸۷ /۸ يوونلل ملسم حرش :رظنا ()

 .اطخ وهو «“يبرح ا" :عوبطملا يف )٤(

 ةيبرعلاب ًالاع ناك «يرصبلا يمرجلا ورمع وبأ قاحسإ نب حلاص :وه يمرجلاو

 .ةريثك ًابتك فص «داقتعالا حيحص بهذملا نسح ًانيد ًاعرو ًاهيقف «ةغللاو

 باتكو ءةينبألا باتكو «ريسلا باتكو «هيبنتلا باتكو «وحنلا يف هرصتخ :اهنم



o۹ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ورفم

 عم اهمضبو "دملا عم ءارلا حتفب - :لاقت ««كيلإ ءابغرلا»و

 .“ةبغرلاو ةلاسملاو بلطلا :اهانعمو _ “رصقلا

 :كيبل يف ءايلا يف ةاحنلا فلتخاو

 ىلع هبصن مزتلملا نم وهو «ةينثتلا ءاي يه : هيوبيس لاقف -
 .ةرسمو ةماركو ءًأركشو ًادمح :مهوقك ءردصللا

 اومزتلاو «هتمادتساو هانعم ريركتب ًاناذيإ هتینثت اومزتلاو

 ءاج دقو «يعادلا ةباجإب هوصخ ال «بطاخملا ريمض ىلإ هتفاضإ

 :رعاشلا لوقك ءأردان بئاغلا ربمض ىلإ هتفاضإ

 سمهخ ةنس هللا هحر يفوت «هتقو يف ةيبرعلا ملع هيلإ ىهتنا «كلذ ريغو ضورعلا

 .نیتئامو نیرشعو

 ٤۸٥-٤۸۷. /۲ نایعألا تایفوو ۳۳۱-۳۳۵ ٤/ ءابدألا مجعم :رظنا

 )١( قتئافلا :رظنا ١/ ۱۷۹ريثألا نبال ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو ۲/٠٦"«

 برعلا ناسلو ۳/ »۲۱٤هیوبیسل باتکلاو ١/ ٠۳".

 .ءابغٌرلا :اذكه نوكتف (۲)

 .ىبغٌرلا :اذكه نوکتف (۳)

 )٤( برعلا ناسلو ۲۳۷ /۲ ریثألا نبال ثیدحلا بيرغ يف ةياهنلا رظنا ٤١١/١.

 نم يتأيس ام رظناو ٣٠٥٩/١-٥٤ هل باتکلا يف هیوبیس مالک رظنا )٥(

 .رداصملا



 0۹0 كسانملا باتك

 اروسِم يب انامل توعد
 رونىي يدي يبل یل

 «"(نيئرك َرصَبلا مجرا مئ :ىلاعت هلوق يف ةينثتلاك هيف ةينلتلاو
 ."كيلاودو كيدعس كلذكو .طقف دحاولا عفشي ام دارملا سيلو

 كيلع “يف ءايلا :لثم هيف ءايلاو «درفم وه : “سنوي لاقو-

 :هصن ام تيبلا اذه ركذ دنع هيوبيس باتك ىلع هقيلعت ين نوراه مالسلا دبع لاق (۱)

 لاقو .نيسمخلا نم وهو ۳١۷. :ينغملا دهاوشو ء(١/۲۹۸) ةنازخلا"

 «ينع ةبثان عفرل ًاروسم توعد :لوقي «دسأ ينب نم يبارعأل وه :يطويسلا

 ."ةيد يف هلاس هنأکو .اهتنؤم ينافکو ينباجأف

 ٤. :مقر ةيآلا كلملا ةروس (۲)

 .ًاضيأ ليلخلا لوق وهو (۳)

 حتفو ٠٤١/١ ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغو ء۷۳۴۲ ۷۳۱/۱ برعلا ناسل :رظنا

 حاحصلاو ۸۷/۸ يوونلل ملسم حرشو ۰٤۷۸/١ رجح نبال يرابلا

 ۲٤۷۹/٦. و ۲۱۹/۱ يرهوجلل

 «هرصع يف ةرصبلا ةاحن مامإ «نمحرلا دبع وبأ «يضلا بيبح نب سنوي وه )٤(
 درفني ةسيقأو بهاذم ةيبرعلا يف هل «تالكشملا يف نييوحنلاو ءابدألا عجرمو

 ءريغصلا نآرقلا يناعم باتكو «ريبكلا نآرقلا يناعم باتك :هفيناصت نم ءاهب

 نيتنثا ةنس هللا هحر يفوت ءلاثمألا باتكو «رداونلا باتكو «تاغللا باتكو

 .نيتسو ةنس ةئام نع «ةئامو نينامثو

 ۲٤٤/۷-۲٤۹. نایعألا تایفوو ۲۸۱-۰۲۸۳ /۷ ءابدألا مجعم :رظنا

 .عوبطملا نم ةطقاس ء(ين ءايلا) ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٥۹٦

 .'"كيدلو كيلإو

 نافلتخي "ىلإ "و "ىلع" نأ :سنوي ىلع هيوبيس ةجح نمو
 اناك ًارهاظ ارج نإو «ءايلاب اناك ًارمضم ارج نإف «ةفاضإلا بسحب

 ءاوس «هلاوحأ عيج يف ءايلاب ناك ال «كلذك كيبل ناك ولف «فلألاب

 . "وسم يدي يِبَلَف) :لاق امك ءرمضم وأ رهاظ ىلإ فيضأ

 ةباجإ :يأ أبل ًابل ةملكلا لصأ :ةاحنلا نم ةفئاط تلاقو-

 نوكيل نيظفللا نيب اوعمجف ءةملكلا راركت مهيلع لقثف ءةباجإ دعب
 .ةفاضإلا لجأل نيونتلا فذحو «ةينثتلا تءاجف «مهيلع فخأ

 :ةليلج دئاوفو ةميظع دعاوق ىلع ةيبلتلا تاملك تلمتشا دقو

 اناسلو ۸۷ /۸ يوونلل ملسم حرشو ۲٤۷۹/١ يرهوجلل حاحصلا :رظنا ()

 ٤۷۸/۳. رجح نبال يرابلا حتفو ۷۳۲ ۰۷۳۱/۱ برعل

 ٤۷۸/۳ رجح نبال يرابلا حتفو ۷۳۲ ۰۷۳۱/۱ برعلا ناسل :رظنا (۲)

 ٦/ ۲٤۷۹. يرهوجلل حاحصلاو «۸۷ /۸ يوونلل ملسم حرشو

 :ةلزنم ىنثم مسا هنأ ىلع لدي رهظملا ىلإ هتفاضإ عم «ءايلاب "يبلف" :هلوقف

 .(روسم يدي یبلف)" :لاقل "ىلع" ةلزنم ناک ولو .'ديز يمالغ"

 :لوقي نأ سنوي نکي :يلع وبا لاق": ۷۹/۱ بستحما يف ينج نبا لاق نکل

 كلذك «يتفو يصع :فقولا يف لوقت امكف «فقولا ىرجم لصولا ىرجأ هنإ
 ."كلذ ىلع لصو مث «ٰيبَلف :لاق

 :سنوي ىلع هيوبيس ةجح ركذ نأ دعب ۲ بستحلا يف ًاضيأ ينج نبا لاقو

 ."يعفأ هذه :لصولا يف مهوق ىلع اذه ءاج :لوقي نأ سنويلف"



 o۹۷ كسانملا باتك

 كادان دانمو كاعد عاد ةباجإ نمضتي «كيبل كلوق نأ :اهدحأ

 .هباجأ نم وعدي الو ملكتي ال نم ةباجإ ءلقع الو ةغل ين حصي الو

 الإ "كيبل" :لاقي الو مدقت امك ةبحلا نمضتت اهن :ةيناثلا

 «بحت ام كل هجاوم انأ :اهانعم يف ليق اذهو «همظعتو هبحت نمل

 .اهدلول ةبحم :يأ ءةبل ةأرما موق نم اهنأو

 نم يه :ليق اذهو «ةيدوبعلا ماود مازتلا نمضتت اهنآ :ةثلاثلا

 .كتعاط ىلع ميقم انأ :يأ ءةماقإلا

 ًاعوضخ :يأ [ب ]٠٠/ «لذلاو عوضخلا نمضتت اهنأ :ةعبارلا

 .لیلذ عضاخ :يأ «كيدي نيب بلم انأ :مهوق نم عوضح دعب "كل
 «بللا نم اهنإ :ليق اذهو «صالخإلا نمضتت اهنأ :ةسماخلا

 .صلاخلا وهو

 ليحتسي ذإ «ىلاعت برلا عمسب رارقإلا نمضتت اهنأ :ةسداسلا
 .ءءاعد عمسي ال نمل "كيبل" :لجرلا لوقي نأ

 :"ليق اذهو هللا نم برقتلا نمضتت اهنأ : "[ةعباسلا]

 .برقتلا وهو .بابلإلا نم

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .عباسلا :لصألا يف (۲)

 .اهنإ ليق :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۵۹۸

 ىلإ لاح نم لاقتنال ًاراعش مارحإلا يف تلعج اهنأ :ةنماثلا

 ًاراعش ةالصلا يف ريبكتلا لعج امك «كسنم ىلإ كسنم نمو «لاح

 .نکر ىلإ نكر نم لاقتنال
 ةيبلتلا عطقيف «فاوطلا يف عرشي ىتح يلي نآ ةنسلا "اذهو

 فقي ىتح يلي مث ءاهعطقيف «ةفرعب فقي ىتح ىبل راس اذإ مث

 ةيبلتلاف ءاهعطقيف ةبقعلا ةرمج يمري ىتح يلي مث ءاهعطقيف ةفلدزم
 .كسانملا لامعأ يف لقنتلاو جحلا راعش

 «كيبل مهللا كيبل :لاق «نكر ىلإ نكر نم لقتنا املك جاحلاف

 اذإف "ربكأ هللا" :نكر ىلإ نكر نم هلاقتنا يف لوقي يلصملا نأ امك

 .هریبكتل ًاعطاق يلصملا مالس نوكي امك اهعطق ؛هكسن نم لح

 حور وه يذلا ميهاربإ ةلمو «ديحوتلا راعش اهنأ :ةعساتلا

 تناك اذهو .اهنم دوصقملاو اهلك تادابعلا حور لب «هدصقمو جحلا

 .اهب اهيف لخدي يتلا ةدابعلا هذه حاتفم ةيبلتلا

 يذلا مالسإلا بابو «"ةنجلا حاتفل ةنمضتم اهنأ :ةرشاعلا

 .اطخ وهو «(لاقتنال ًاراعش) ناكم «(لاقتنالل اعبس) :عوبطملا يف ()

 .تناك اذمهو :عوبطملا يف (۲)

 يف يدع نباو ٥ هدنسم يف دمحأو -٤ ٧١ ۷ هدنسم يف رازبلا یور (۳)

 :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع بشوح نب رهش نع .۳۹-۳۸ ٤/ لماکلا

 .«هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةنجلا حاتفم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق



 ۹ كساذملا باتك

 .هل كيرش ال هنأب هلل ةداهشلاو «صالخإلا ةملك وهو «هيلإ هنم لخدي
 نم وه يذلا هل دمحلا ىلع ةلمتشم اهنأ :رشع ةيداحلا

 «""ةلهأ ةنجلا ىلإ ىعدُي نم لوأو هللا ىلإ دبعلا هب برقتي ام بحأ
 .اهتتاخو ةالصلا ةحتاف وهو

 .لبج نب ذاعم نم عمسي ل بشوح نب رهشو :رازہلا لاقو
 ٠١/١. دئاوزلا عمج يف يمثيملا هفعضو

 ٠١١١. :مقر ء۷۷٤6 /۳ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا كلذكو

 نع لوحکم ثيدح نم ٤٤٥ /۸ دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هاورو

 حاتفم نع اهراصن كنولاأسي نميلا تيتأ اذإ كنإو :هيف ليوط ثيدح يف ءذاعم
 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ةنجلا حاتفم :لقف ءةنجلا

 ءافعضلا يف امك كورتم وهو «يقشمدلا هللا دبع نب نكر هدنس يف نأ الإ

 . ٠٠١ /۳ يدع نبال لماکلاو ۲۸۵-۲۸٦ /۱ يزوجلا نبال نیکورتملاو

 ريبكلا يفو ء١/١۱۸ ريغصلا يناربطلاو ٠٠۲١/١ كردتسملا يف مكاحلا ىور (1)

 لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .۲۲۰/۳ طسوألا ينو ۲

 هللا نودمحي يذلا ةنجلا ىلإ ىعدُي نم لوأ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .(ءارضلاو ءارسلا يف

 .يهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق مث

 ةثالثلا همجاعم يف هجرخأ يناربطلا نأ ٠١/ ٠١ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا ركذو

 ."نسح هدانسإو" :يمثيها لاق مث «رازبلاو

 1۳١. :مقرب ۹۳-4٤ /۲ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 ءاهلك ةمعنلاب هل فارتعالا ىلع ةلمتشم اهنأ :رشع ةيناثلا

 «"كنمو كل اهلك معنلا :يأ «قارغتسالل ةديغملا ماللاب اهفرع اذههو

 .اهب معنملاو اهالوم تنأ

 هلل كاللا ناب فارتعالا ىلع ةلمتشم اهنأ :رشع ةفلاثلا

 .هريغل ةقيقحلا ىلع كلم الف «هدحو

 ""ثإ" ب ؛توبثلا دكؤم ىنعملا اذه نأ :رشع ةعبارلا

 .كش الو بير هلخدي ال امن هنأو «هتيبثتو ربغلا قيقحت ةيضتقملا

 :اهرسکو اهحتف :ناهجو "نا" يف :رشع ةسماخلا

 دمحلا نأل كيبل :يأ «ليلعتلا ىنعم تنمضت اهحتف نمف

 . “كل ةمعنلاو

 ءانثلا ءادتبا نمضتت ةفنأتسم ةلقتسم ةلج تناك اهرسك نمو

 . هلا ىلع

 امأو ءاهّيَلق نم نسحأ ناك «تددعتو هلمج ترثك اذإ ءانثلاو

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .هلك كلملا :عوبطملا يف (۲)

 .ةيبلتلا يف "...ةمعنلاو دمحلا نإ" :كلوق يف (۳)

 .يلإ بجعأ رسكلاو :لاقو ١/ ٠٤١ ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ :رظنا )٤(

 .لضفأ وهف ميقلا نبا رايتخا رظناو

 ١/ ٤١. ةييتق نبال ثيدحلا بيرغ :رظنا ()



 o كسانملا باتك

 :ىنعملاو ءًاسايق اهعم ةفوذحلا ليلعتلا مالب ردقت اهنإف تحتف اذإ

 .كل دمحلا نأل كيبل

 نوكت نأ نيبو ءاهريغل ةلع ءانثلا لمج نوكت نأ نيب :قرفلاو

 .اهسفنل ةدارم ةلقتسم

 ع دقف - رسكلاب - نإ :لاق نم :بلعث ]1١/[ لاق اذهو
 .'صخ دقف - حتفلاب نأ :لاق نمو

 هلوق :ءاوس «حيجرتلاو نيليلعتلاو نيهجولا نيذه ريظنو
 ربا وه لإ ُهوُعذن لبق نم ائک ائ :نينموملا نع ةياکح ىلاعت
 ."اهحتفو نإ رسب «(ميحرلا

 نم نآ ينعي" :هلوقب هرسفو ءاذه بلعث لوق ٠٠۳/١ ينغملا يف ةمادق نبا ركذ (1)

 كل دمحلا نأل كيبل :هانعمف حتف نمو «لاح لك ىلع هلل دمحلا لعج رسك

 ."ببسلا اذه :يآ

 مث ًاضيأ اذه بلعث لوق ٠١۹/١ يئاسنلا ننسل هحرش يف يطويسلا ركذو

 يف وه امنإو هدمحلا يف سيل دييقتلا نأب بقعتو ": ٠١۹/١-٠٠٠ يف لاق

 .۲۸ :مقر ةيآلا روطلا ةروس (۲)

 يأ «ةزمملا حتفب "هنأ" يئاسكلاو عفان رقف (ميحرلا ربلا وه هنا هلوق يف (۳)

 .ءادتبالا ىلع رسكلاب نوقابلا ًأرقو «هنأل

 ٦1۳١« :ص تاءارقلا يف ةعبسلا باتكو ٤۸/١۷ يبطرقلا عماج :رظنا

 ٦۸۳-1۸٤. :ص تاءارقلا ةجحو ء٤۳ :ص عبسلا تاءارقلا يف ةجحلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 .ميحرلا ربلا وه هنأل هوعدن :ىنعملا ناك حَسف نمف

 :نيتلمج مالكلا ناک ٌرَسك نمو
 لا وه هلل :لاقف فنأتسا مث (هوُعذنل :مهوق :امهادحإ

 .(ميحُرلا

 .""هانرکذ ام هحجرو «نسحا رسکلاو :دیبع وبأ لاق

 ةمعنلاو كلم ا عامتجا نع رابخإلل ةنمضتم اهنأ :رشع ةسداسلا

 تادرفمب ءانثلا ريغ «هيلع ءانثلا نم رخآ عون اذهو «لجو زع هلل :دمحلاو

 :ءانث اعون ىلُعلا هفاصوأ نم هناحبس “ هنإف ءةيلعلا فاصوألا كلت

 .اهدارفنا ىلع ةفص «ةفص لكب قلعتم عون

 ""ةياغ وهو «لامك عم لامك وهو اهعامتجاب قلعتم عونو
 .لامكلا

 “عوني «دمحلاو كلما نيب هتافص يف “نرقي هناحبس هللاو

 للع هنأ ركذو ٦۸٤ :ص تاءارقلا ةجح :يف ديبع يبأل لوقلا اذه بس (1)

 .لاح لک ىلع كلذك انبر نإ :هلوقب كلذ

 .عوبطملا يف تبتك كلذكو ."هلف" :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (۲)

 .فيرحت وهو «ةماع عوبطملا يف (۳)

 .ىنعملل سكع هيفف ءرهاظ فيرحت وهو «قرفي :عوبطملا يف )٤(

 “ذإ" ةملك رييغت ىلإ لوألا ققحلا هعم رطضا «فيرحت وهو «غوس :عوبطملا يف ()

 .ًاطح ىلإ اطخ فاضاف «ةرابعلا حصت ىتح "نأ" ىلإ ةيتآلا



 “۳ كسانملا باتك

 كلملاف ءلامكلا مظعأ نم ؛رخآلاب امهدحأ نارتقا ""ذإ ىنعملا اذه

 اذِإف لامك رخآلاب امهدحأ نارتقاو «لامک دمحلاو «لامک هدحو

 عفنلا ةياغل ةنمضتملا ةمعنلا عم ةردقلل نمضتملا كلما عمتجا

 «اركإلاو لالجلا ""ةياغل نمضتملا دمحلا عم «ةمحرلاو ناسحإلاو

 وه ام لالجلاو لامكلاو ةمظعلا نم كلذ يف ناك ءهتبحم ىلإ يعادلا -

 هبلق باذجنا نم هب هتفرعمو هل دبعلا رکذ يف ناکو «هلهآ وهو «هب یلوأ

 ةوصقم وه ام ءهيلإ اهلك ةبحلا يعاودب هجوتلاو «هيلع هلابقإو «هلا ىلإ
 .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ءاهّبلو ةيدوبعلا

 يغ يير "ناف :هلوقک «مرکلاب ینخلا نارتقا اذه ریظنو

 امهدحأ نا رتقا نم و «"همرک نمو «هانغ نم لامك هلف می رک

 .رخآلاب

 زيرا وهل كبر إو «ةحرلاب ةزعلا نارتقا :هريظنو
 ."4ميجحرلا

 .نآ :عوبطملا يف (۱)

 .ةماعل :عوبطملا يف (۲)

 .نإ :لصألا يف (۳)

 )٤( :ةيآلا لمنلا ةروس ٠١.

 .(همرک نمو) ناکم «(همرکو) :عوبطملا يف )٥(

 :ةيلاتلا تايآلا يهو «ءارعشلا ةروس نم عضاوم ةدع يف ةيآلا هذه تءاج ()
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 ًاوفَح ناك هللا ٌنإَقءةردقلاب وفعلا نارتقا :هريظنو
 . 4“ ریدق

 . "يميل ميلَع ةّللاو ملحلاب ملعلا نارتقا :هريظنو

 روف هللاَو ريِدَق هللاا «ةردقلاب ةمهحرلا نارتقا :هرظنو
4( 

 هل حتفيو «تاقينآ ملعلا نم ضاير ىلع بللا اذ علطي اذهو

 ام لضفأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :رشع ةعباسلا

 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نویبنلاو انآ تلق

 ةيبلتلا تلمتشا دقو «“«ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا

 .ًاريدق ًاوفع هللا ناكو :اذكه ةيآلا تبتك لصألا يف (۱)
 ٠٤۹. :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۲)

 ٠١. :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)

 )٤( :مقر ةيآلا ةنحتمملا ةروس ۷.

 موي ءاعد يف باب-۱۲۳ «تاوعدلا باتک يف ٥٩٤/٥١ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ )٥(

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يښلا نأ هدج نع هيب نع بیعش نب ورمع نع «ةفرع
 هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نويبنلاو انآ تلق ام ريخو «ةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ»

 .«ریدق ءيش لک ىلع وهو «دمحلا هلو كلما هل «هل كيرش ال هدحو

 دحا- ديح يبآ نب دامو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق مث



 “0© كسانملا باتك

 .اهيناعم تنمضتو ءاهنيعب تاملكلا هذه ىلع

 تحت اهلخدت نأ كل ««ريدق ءيش لک ىلع وهو»: هلوقو

 نإ" :كلوق تحت اهلخدت نأ كلو "كل كيرش ال" :ةيبلتلا يف كلوق

 «ىاعت هل كلملا تابثإ تحت اهلخدت نأ كلو “كل “"دمحلا

 هکلمو «هتردق نع ًاجراخ تادوجوملا ضعب ناک ول ذِإ [ب /1

 كلملا تابثإ نكي ملو ءًاماع كيرشلا يفن نكي م «هريغ قلخب ًاعقاو
 دمحلاو «هل هلك كلم اف «لاحلا مظعأ نم اذهو ماع هل دمحلاو

 .هوجولا نم هجوب كيرش هل سیلو «هل هلک

 لطبم لك ىلع درلل ةنمضتم ةيبلتلا تاملك نأ :رشع ةنماثلا

 :هدیحوتو هللا تافص يف

 مهفئاوط فالتخا ىلع نيكرشملا لوقل ةلطبم اهنإف

 سيلو «يندملا يراصنألا ميهاربإ وبأ وهو «ديح يبأ نب دمحم وه -ةاورلا
 .ثيدحلا لهأ دنع يوقلاب

 .۲۸۳۷ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 «ةجحلا يذ رشع لضف يف يناربطلا اهجرخاأف «ثيدحلا يف «لضفأ» ةظفل اما

 .بيغرتلا يف يناهبصألاو
 ٤/ ٦-۸. ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس كلذل رظنا

 .ةمعنلاو دمحلا :عوبطملا يف (1)
 .كلملاو :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۰٦“

 نيلطعملا ةيمهجلا نم مهناوخإو ةفسالفلا لوقلو «مهتالاقمو

 دومح هناحبس وهف «دمحلا قلعتم ىه ىتلا «لامكلا تافصل

 دقف «هلاعفأو هتافص دحج نسف «هلاعفألو هتافصلو هتاذل

 .هدمح لحج

 نع اوجًرخأ نيذلا ءةيردقلا "نم ةمألا سوجم لوقل ةلطبمو
 ملف «سنإلاو نجل او ةكئالملا نم هدابع لاعفأ :هتردقو برلا كلم
 .اه ًاقلاخ هولعج الو «ةردق اهيلع هل اوتبشي

 هل ةردق ال نم ذإ ءهكلم تحت ةلخاد نوكت ال :مهوق ىلعف

 هلك كلم ا اولعجي ملف «هكلم تحت ًالخاد ""نوكي فيك «ءيشلا ىلع

 .ریدق ءيش لک ىلع هولعجي ملو «هلل
 نمف «ةحبلأ ءيش ىلع هل ةردق ال مهدنعف :ةفسالفلا امأو

 عيج نياب ءاهب نقيأو اهدهشو تاملكلا هله ىنعم ملع
 .ةلطعملا فئاوطلا

 دعب «ةمعنلاو دمحلا ىلع كللا فطع يف :رشع ةعساتلا
 :لقي لو "كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ" :هلوق وهو «ربخلا لامك

 ريصي مالكلا نأ يهو ءةعيدب ةفيطل "كل كلملاو ةمعنلاو دمحلا نإ"

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .ءيشلا اذه نوكي :عوبطملا يف (۲)



 “¥ كسانملا باتك

 كلملاو ةمعنلاو دمحلا نإ" :لاق ول هنإف نيتلقتسم نيتلج كلذب

 املف «درفم ىلع درفم فطع هلبق ام ىلع كلم لا فطع ناك "كل

 :هريدقت ناك «كللا فّطَع مث "كل" :هلوقب ىلوألا ةلمحجلا تمت
 | ."كل كلملاو"

 كلملا هل" :لقي ملو دمحلا هلو كلملا هل :هلوقل ًايواسم نوكيف
 .ءانلا يف "لمجملا رارکت هتدئافو "دمحلاو

 امهنيب لصفي ملو ءدمحلا ىلع ةمعنلا فطع ال :نورشعلا

 امهدحأ ةقرافم مدعو ءامهمزالتو امهنارتقاب راعشإ هيف ناك «ربخ اب

 ٠ .نانيرق دمحلاو ماعنإلاف ءرخآلل

 هل كيرش ال هناب هل ةداهشلا ةداعإ يف :نورشعلاو ةيداحلا
 :هلوقب هتباجإ بقع هل كيرش ال هنآ ربخأ هنأ "وهو .ةفيطل

 ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا ا :هلوق بقع اهداعأ مث "كيبل"

 ."كل كيرش

 ةمعنلاو دمحلا يف "كل كيرش ال هنأ نمضتي كلذو
 ةوعدلا هذه ةباجإ يف كل كيرش ال هنأ نمضتي لوألاو «كلملاو

 .ًاطخ وهو ءدمحلا :عوبطملا يف )١(

 ا .يهو :عوبطملا يف (۲)

 .(يتآلا عضوملا يف كلذكو ىش اهلعلو) «هل كيرش :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۰۸

 ولوو ةكيالملاو وح الإ لإ ال هلآ هلا ةع :یلاعت هلوق ربظن اذهو

 .”ييكحلا ريزا وُ لإ ال طلاب اياق مْلِعْلا

 لخاد كلذو ]1/٦۷[ ءةيآلا لوأ يف وه الإ هلإ ال هناپ ربخأف

 ءهب دوهشملا وه اذهو «ملعلا يلوأو هتكئالم ةداهشو «هتداهش تحت

 ا هنأب ةداهشلا داعأف «لدعلا وهو «طسقلاب همايق نع ربخأ مث

 .طسقلاب همايق عم وه الإ

 )١( :مقر ةيآلا نارمع لآ ةروس 1۸.



 1.۹ كسانملا باتك

 «"بايثلا نم مرحلا سبل ام باب يف لاق مث
 :ملسو هيلع هللا یلص يڼلا لئس هنع هللا يضر رمع نبا نع

 عر دحلا e) مرحلا سبلي ام

 ظفلو «۳۲ :مقر بابلا «كسانملا باتك يف ٤٠١-٤١١ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .«بايثلا نم» هلوق نود «مرحلا سبلي ام باب :هيف بابلا ةمجرت
 ام :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لجر لاس :لاق هیبأ نع ماس ثیدح دنع

 الو «سنرلا الو «صيمقلا سبلي ال» :لاقف ؟بايثلا نم مرحلا كرتي
 نمل الإ «نيفحلا الو «نارفعز الو سرو هم ًابوث الو «ةمامعلا الو «ليوارسلا

 لفسا انوكي ىتح امهعطقيلو نيفخلا سبليلف نيلعنلا دجي مل نمف «نيلعنلا دجي
 .(نيبعكلا نم

 باب-۲۱ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٤٦٩۹ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .بايثلا نم مرحلا سبلي ال ام
 .. ةرمع وأ جج مرحملل حابب ام باب-١ «جحلا باتك يف ۸۳١ /۲ ملسمو
 بايثلا نع يهنلا- ۲۸ «كسانملا باتك يف ۶۵-۱۳۹ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .مارحإلا يف نارفعزلاو سرولاب ةغوبصملا
 .«؟مرحلا كرتي ام» :قباسلا ظفللا وه دواد يبأ ننس يف يذلا (۲)

 باتكل تاطوطخ ةدع ىلإ عجر دقو ٤٥٤/۲ ةماوع ةعبط يف كلذك وهو

 .ةظفللا هذه يف فالح ىلإ رشي ملو «دواد يبأ ننس

 لذب ينو «يرذنملا رصتخم يئو ۰۱١۱/۲ يباطخلل ننسلا ماعم يف كلذك وهو
 ٠۸۸/١. دوبعملا نوع ينو ٤1/٩۹-٤۷ دوهجنا

 "2/۲ دواد يبآ ننس رصتخ ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 ماکحأ هيف اذه رمع نبا ثيدح :نیدلا سمش خيشلا لاق

8), 
 ةدیدع

 "سبل امع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :لوألا مكحلا

 ىلع هریغ نأ ملعف .هرصحل سبلي ال اب باجاأف ءروصحم ریغ وهو

 .ةحابإلا

 وأ «”ةبج نم هلك ندبلل لصف ام ىلع صيمقلاب هبنو
 .هوحنو "نیشقرع وأ «“ةعارد وأ ىل

 ‹"عبقلاك «داتعم سأرلل رتاس لك ىلع ةمامعلاب هبنو

  ةيميت نبال -كسانملا- ةدمعلا حرش يف ميقلا نبا هركذيس يذلا اذه وحن رظنا ()

 ۰ ۱۹۵-۲٠٦. /۲۱ یواتفلا عومجمو ۲

 .مرحلا سبلي امع :عوبطملا يف (۲)

 ٠ بابو بيج :عهجلاو سبل بايثلا تاعطقم نم برض :ةبجلا (۳)
 ۲٤۲۹/۱. برعلا ناسلو ٤۲/۱ طیحلا سوماقلا :رظنا

 .ملعأ هللاو «هتفرعم ىلإ لصوتأ مل )٤(

 طبخت و «نيدي هل لعجتو هطسو ةارملا بوجت بوث وهو «ةأرملا صيمق :ةعاردلا )٥(

 .هیجرف
 .۸۲ /۸ برعلا ناسلو ۲١ /۳ طيحما سوماقلا :رظنا

 .ملعأ هللاو «هتفرعم ىلإ لصوتا مل (0

 .نايبصلا اهسبلي سنربلاك ةقرخ :ةعبقلا (۷)

 ' ٠ . ۳4۹/۸ برعلا ناسلو ٠١ /۳ طيحلا سوماقلا :رظنا



 “1۹ كسانملا باتك

 .اهوحنو «"ةغلكلاو «"ةوسنلقلاو «(ةقاطلاو

 اعيج ندبلاو سأرلاب طيحلا ىلع “سنربلاب هبنو

 .اهوحنو “ةرافغلاک

 .هوحنو "نابتلاك «لفاسألا ىلع لصغملا ىلع ليوارسلاب هبنو

 .ةثدحم ةملك يهو ءامهوحنو نطقلا وأ فوصلا نم سأرلل ءاطغ :ةيقاطلا (۱)

 ٥۷١. :ص طيسولا مجعملا :رظنا

 .سؤرلا سبالم نم :ةوسنلقلا ()

 ۱۸١/١. برعلا ناسلو ۲٤۲ /۲ طیحلا سوماقلا :رظنا

 .ةمامعلا اهقوف سبليو «هرشابتو سأرلا ىلع سبلت بايثلا نم عون يه :ةئلكلا ()
 ۲٠٠/۲۱. ةيميت نبأ یواتف عومجم رظنا

 .هنم هسأر بوث لک وه سنربلا ()

 ۲٠/١. برعلا ناسلو ۲٠٠ /۲ طيحلا سوماقلا :رظنا

 طسو ريغ «رْبَد امو هنم لبق ام اهسأر اهب يطغتف ةآرملا اهسبلت ةقرخ :ةرافغلا )١(

 ۰ .رامخلا نودو «قئخبلا قوف يهو .اهسأر

 ۲٠/١. برعلا ناسلو ۲۷۳ :ص يلاعشلل ةغللا هقف :رظنا

 نوكي ‹طقف ةظَّلغملا ةروعلا رتسي «ءربش رادقم «ريغض ليوارس :نابثلا 6)

 ۷۲/١٠١. برعلا ناسلو ٤/ ٠٠٠ طيحلا سوماقلا :رظنا

 .فخلا قوف سبلي ريغص فخ :ليقو «ريغص فح :قومرجلا (۷)

 ٠١/ ٠١. برعلا ناسلو ۲۱۷ /۳ طیحلا سوماقلا :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۲

 .هوحنو "قالا يذ لوبرزلاو ''بروجلاو

 سرولا ريغ يف بيطلا نإف ءأبيط هنوكل اذه سيلو «نارفعزلا
 نم اذه اغنإو «ندبلا نود بوثلاب هصحخ هنألو «دشأ نارفعزلاو

 الو سروب ًاغوبصم نوکي ال نأ «هیف مرحي يذلا بوثلا فاصوأ

 .نارفعز
 جراخ هنع يهنم اذهو «""لجرلا رفعزتي نا هن دقو

 .لجرلا ةفافل :بروحجلا (1)

 .۲۹۳/۱ برعلا ناسل :رظنا

 فرع يف "بوكرملا" هلباقي «يماش حالطصا ءارلا نوكسو يازلا حتفب «لوبززلا ()

 ۲٠۱/۱. نیدباع نبا ةيشاح .رصم لهأ

 ٠٠۸. :ص طيسولا مجعمل ا :رظنا .ةثدحم ةملك يهو ءةيذحألا نم عون بوكرملاو

 هركذ دقف «فخلا هبشي امم وهو «ةيذحألا نم عون اذه ىلع لوبرزلا نوكيف

 .نيفخلا ىلع حسملا باب يف ءةلبانحلاو ةيفنحلا ءاهقف -لوبرزلا يأ-
 خیش یواتف عومجمو ۲٠١/١ راتخملا ردلاو ١/ ۲٦١ نيدباع نبا ةيشاح :رظنا

 ٠٤٠١/١. عدبملاو ۴٠١/۲۱ مالسإلا

 باب-۳۳ «سابللا باتک يف «حتفلا عم ۳۱۷/٠۰ هحیجص ين يراخبلا هجرحخأ (۳)

 .لاجرلل رفعزتلا نع يهنلا

 لجرلا يهن باب-۲۳ «ةنيزلاو سابللا باتك ين ۱٦٦۳ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم امهالك .رفعزتلا نع



 11۳ كسانملا باتك

 .دشأ مارحإلا ينو «مارحإلا

 فاصوأل الإ انه ضرعتي م ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو
 .مارحإلا تاروظحم عيمج نايبل ال «سوبلملا

 سبل يف صخر ملسو هيلع هللا ىلص هنآ :ثلاثلا مكحلا
 بعك ثيدح يف صخرو «ةيدف ركذي ملو ءنيلعنلا مدع دنع نيفحلا
 نودب روظح امهالکو «(ةيدفلا عم هسأر قلح يف ةرجع نبا

 .رذعلا

 يهف «معت ال ةصاخ ةرورض سأرلا یذأ نأ امهنیب قرفلاو

 .ةجاحلل ةيهافر

 ءلدبملا ماقم موقي لدبف ءنيلعنلا مدع دنع نيفخلا سبل امأو

 هللا یلص هللا لوسر نأ» هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نع وه ثيدحلاو (۱)

 :تلق ؟كماوه كيذؤيأ :لاقف ءالمق تفاهتي هسأرو هيلع فقو ملسو هيلع
 ًاضيرم مكنم ناك نمف :ةيآلا هذه تلزن يف :لاق .كسأر قتلحاف :لاق .معن
 هللا لوسر يل لاقف (كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذآ هب وأ

 وأ «نيکاسم ةتس نيب قرفب قدصت وأ «مايأ ةثالث مص :ملسو هيلع هللا یلص

 .«رّسيت ام كسنا

 لوق بابپ-٣ ءرصحلا باتك يف «حتفلا عم ۲۰/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .(ةقدص وأ) ىلاعت هللا

 قلح زاوج باب-۰٠ «جحلا باتک يف ۸٩۰/۲-۸٩۱ هحیحص يف ملسمو
  .-هل روكذملا ظفللاو- ...ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سارلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 سأرلا قلح امأو ءهلدب يف ةيدف الف هيف ةيدف ال لعنلا وهو لدبملاو

 .مدلاب ربجف ؛ةجاحلل هفرت وه اغنإو «لدبب سيلف

 نم لفسأ امهعطقب نيفخلا سبال رمأ هنأ :عبارلا مكحلا

 ءنيبعكلا نم لفسأ امهعطق اذإ هنأل "رمع نبا ثيدح يف ؛هیبعک

 ."لعنلاب نیهیبش اراص

 ؟ ال مآ بجاو وه له «عطقلا اذه يف ءاهقفلا فلتخاف

 :نیلوق ىلع

 «“ةفينح يبأو «"يعفاشلا لوق اذهو «بجاو هنأ :امهدحا

 ىدحإو «رذنملا نباو «قاحسإو «يروثلاو [ب /1۷] كلامو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل "دمحأ نع نيتياورلا

 ءاذه يف دمحأ نم بجعلا :لاقف دمحأ نم يباطخلا بجعتو

 .بابلا ثيدح وه يذلاو (۱)

 - ةدمعلا حرش هباتك يف داجأو لاطاف ةلاسملا هذه ةيميت نبا ثحب دقو (۲)

 ۲١/۲-٤(. -كسانملا

 ۲٠1/۷. يوونلل عومجلاو ٠٠٠١ /۲ مألا :ةيعفاشلا لوقل رظنا (۳)

 .۱۸۳/۲ عئانصلا عئادبو ۱۳۸/١ ةيادهلا :ةيفنحلا لوقل رظنا )٤(

 ٠٠١١. :ص يفاکلاو ء١٤٠١ ٠١/ دیهمتلا :ةيكلاملا لوقل رظنا )١(

 ٤٦٤/۳١. فاصنإلاو ٠١١/١ ينغملا :رظنا (0



 “°1 كسانملا باتك

 .هغلبت ل ةنس تّلَقو «هغلبت ةنس فلاخي داكي ال هنإف
 ."ةيدفلا همزلت ؛امهعطقي مل اذإ ةياورلا هذه ىلعو
 نع نيتياورلا حصأ وهو «بجاوب سيل عطقلا نآ :يناثلاو

 نبا باحصآ لوق وهو بلاط يبا نب يلع نع یوريو "دما
 ."ةمركعو « ءاطع :سابع

 :لاق سابع نبا نع نيحيحصلا يف ال «حصأ ةياورلا هذهو

 دج مل نم» :تافرعب بطخي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تعمس
 ."«نيفخ سبليلف «نيلعن دج م نمو «ليوارس سبليلف ًارازإ

 ال هنإف ءاذه يف دمحأ نم بجعتأ انأو :همالك صنو ٠٠١/۲ ننسلا ماعم (۱)

 ء۳١٠٠ :ص يناکلاو ٠١/ ۱٠١ دیهمتلاو ۱۸٦/۲-۱۸۷ عئانصلا عئادب :رظنا (۲)

 ٤٦٤. /۳ فاصناإلاو ٥/, ينغم او ٠٤ /۷ عومجماو ۲ مألاو

 ‹ء١/٠٠٠ ينغملاو ۸٠۷ :مقر ئناه نبا لئاسم :رظنا .بهذملا اهيلعو (۳)

 ٤1۳/۳ -٤٦٤. فاصنإلاو

 )٤( هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هنع هاور ۳/ ٤۳۹ .

 نأ مرحملل صخري ناک هنأ ۱٣٤/۱ دما ماموال هلئاسم يف ئناه نبا یور ()

 :لاق «ةمركع نع ثايغ نب نامثع نع ۳۲۵ /۳ هفنصم يف ةبیش يبأ نبا هنع هاور (۱)

 .داسفلا بحب ال هللا نإ :لاق ؟امهقشيأ :تلق :لاق .نيلعن دجي م اذإ ففختي

 ٠١- هديصلا ءازج باتك يف حتفلا عم 1۹/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۷)
 سس



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٦

 ناك اذهو «عطقلا طرتشي ملو «نيفخلا سبل يف نذإلا قتلطأف

 ءةنيدملاب هتبطخ اودهشي مل مهرثكأ كاذ ذإ هعم نورضاحلاو «تافرعب

 هللا الإ مهيصحي ال نم يداوبلاو نميلاو ةكم لهأ نم هعم ناك هنإف

 .عنتم ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «ىلاعت

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ملسم حیحص ينو

 أرازإ دج م نمو «نيفخ سبليلف نيلعن دج مل نم» :ملسو هيلع

 .'«لیوارس سبلیلف

 يف هيف نيب ملسو هيلع هللا یلص ينلا نم أدم مالک اذهف
 سبليلف رازإلا دجي مل نم نأ -هل ناك عمج مظعأ يف- تافرع
 الو عطقب رمأي ملو ءنيفخلا سبليلف نيلعنلا دجي ل نمو «لياورسلا

 الو «ةنيدملاب هتبطخ اوعمسي ل تافرعب نيرضاحلا رثكاو «قتف

 ."عنتم هتقو نع نايبلا ريخأتو «نيفحلا عطقب رمأي هوعمس

 .نيلعنلا دج مل اذإ مرحملل نيفخلا سبل باب

 وأ ججج مرحملل حابي ام باب-١ «جحلا باتک يف ۸۳٣ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ...ءال امو «ةرمع

 ةرمع وأ ججج مرحملل حابي ام باب-١ «جحلا باتک يف ۸۳٣ /۲ ملسم حیحص (۱)

 ....ال امو
 هودرو «لوصألا لهأ هركذ فيعض لوق كانهو ءةلاسملا يف حجارلا وه اذه (۲)

 .لاحناب فيلكتلا زوج نم بهذم ىلع اذهو «زئاج هتقو نع نايبلا ريخأت ناب



 ¥11 كسانملا باتك

 عرش يذلا نآو ءةنيدملاب عرش نكي مل زاوجلا اذه نأ ىلع اذه لدف

 .عطق ريغ نم ""فخلا تافرعب عرش مث «عوطقملا “فلا وه ةنيدملاب

 .قلطم سابع نبا ثیدحو ٬دیقم رمع نبا ثیدحف :لیق نإف

 ىلع قلطلا لمه نیعتی اذه لثم فو «دحاو ببسلاو مكحلاو

 .عطقلاب رمع نبا ثیدح يف رمآ دقو "ديقملا

 :نيهجو نم باوجلاف

 دق «(«امهعطقيلو» :رمع نبا ثيدح يف هلوق نأ :امهدحأ

 :هلوقب هعوقو مدع ىلع قفاو هزاجآ نم نأب يقارملا يف مزج هنإ ىتح
 لصحام زيجما دنع هعوقو لمعلا تقو نع نايبلا رخأت

 ناردب نبال رطاعلا رطاخلا ةهزن اهحرش عم ةمادق نبال رظانلا ةضور :رظنا
 ٠٠۸١ :ص يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل هقفلا لوصأ ةركذمو ١

 . ٠١١ :ص دمحلا ةبيش رداقلا دبع خيشلل لوصألا ةضورب لوقعلا عاتمإو

 .فخلا سبل وه :عوبطملا يف (۱)

 .اه يعاد ال تادايز يهو «فخلا سبل :عوبطملا يف ()

 ءامهببسو امهمكح دحتا اذإ اميف وهو ءديقملا ىلع قلطملا لمح ماسقأ دحأ اذه (۴)

 ىلع ءانب وهو «ةفينح يبأل ًافالخ ديقملا ىلع قلطملا لم بوجو همكحو
 .خسن صنلا ىلع ةدايزلا :هلصأ

 لوقعلا عاتمإو ۲۲ :ص هقفلا لوصأ ةركذمو ٤١۸/١ رظانلا ةضور :رظنا
 . ۱۵۷-۱٥۸ :ص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۸

 .عفان مالك نم جردم هنإ :ليق

 نب مساقلا يبآ يلام ين "يور كلذك ينغملا بحاص لاق

 عطقيلو :ثيدحلل هتياور دعب لاق ًاعفان نأ :حیحص دانساپ "نارشب

 ."نيبعكلا نم لفسأ نيفخلا

 لوألا مالكلا لقتسي ةيناثلا ةلمحلا نأل لمتح هيف جاردإلاو

 لاز :هلاق ًاعفان نأ هب ًاحرصم ءاج اذإف «نکمم هيف جاردإلاف ءاهنودب

 .لاکشإلا

 امهعطقب ىتفي ناك رمع نبا نأ اذه ةحص ىلع لديو

 هللا لوسر نا» :ةشئاع نع ديبع يبأ تنب ةيفص هتربخأف «ءاسنلل

 الو «نيفخلا سبلي نأ مرحملل صخر ملسو هيلع هلا ىلص

 . “هجر اذهب هتربخأ املف :ةيفص تلاق ]٦۸/[ «امهعطقي

 .هانيور :ينغملا يف (1)

 راد نع اعط ناءزج امهو «نارشب نبا يلامآ باتک نم عبط اميف هدجأ م (۲)

 .ةيدوعسلا- نطولا

 . ٠١٠/١ ةمادق نبال يغملا (۳)

 سبلپ ام باب-۳۲ «جحلا باتک يف ٤٤٤/۲-٤٤٥ هننس ين دواد وبآ هجرخآ )٤(

 .مرحلا

 ۲۰۱/٤. هحیحص يف هجرخآ ثیح ةيزخ نبا هححصو
 . :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هلسحو



 “1۹ كسانملا باتك

 هللا لوسرو «ةنيدملاب ناك عطقلاب رمألا نأ :يناثلا باوجلا

 ام» :لاقف لجر هادانف «ربنملا ىلع بطخي ملسو هيلع هللا ىلص

 ‹عطقلاب رمألا هيفو «كلذب هباجأاف «؟بايثلا نم مرحلا سبلي
 .هدعب رباجو سابع نبا ثیدحو

 امهيأ اورظنا :لاق مث أعم نيثيدحلا یور رانید نب ورمعو
 . لبق ناک

 .سابع نبا ثيدجب ؛رمألا خسن اوملع مهنأ ىلع لدي اذهو

 رمع نبا ثيدح :يروباسينلا ركب وبأ لاق :ينطقرادلا لاقو

 وهو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لجر یدان» :لاق هنأل ؛لبق

 ىلص هللا لوسر تعمس» :لوقي سابع نباو «هركذف ««دجسملا يف

 .«تافرعب بطخي ملسو هيلع هللا

 نباو «يروثلاو «بويأ هاور سابع نبا ثيدح :ليق ناف

 نب ورمع نع مهلك «ميشهو «جيرج نباو ٬ديز نب دامو «ةنييع

 :مهنم دحأ لقي ملو «سابع نبا نع ديز نب رباج نع رانيد

 ."دحاولا ةياور نم ىلوأ ةعامجلا ةياورو ءةبعش ريغ ««تافرعب))

 .01/0 یربکلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۲4/۲ هننس يف ينطقرادلا هاور (۱)

 .انه ميقلا نبا هرکذ ام وحلب ۰ ۲ ينطقرادلا ننس (۲)

 AYo /Y. ملسم حیحص :مهتیاور يف رظنا )۳(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 يف اهيلع قفتم ةظفللا هذه نإف «"تنع اذه :ليق

 ءاهفني مل هريغو اهظفح ةبعشو ءا ةبعش ةياورب كيهانو "نيحيحصلا

 ةفلاغ نمضنت تسيلو ةلقتسم ثيدحلا يف ىرخأ ةلج مكح يف يه لب

 .ناخيشلا اهاور اذهو ءدري الو لبقي اذه لثمو «نیرخآلل

 امهسبلي «داسف نيفخلا عطق : هنع هللا يضر يلع لاق دقو

 “اھ اہک

 ىوس ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإف «سايقلا ىضتقم اذهو

 رازإلا مدع دنع امهنم لك سبل يف «فخحلا نيبو ليوارسلا نيب

 ي الو «رمع نبا ثيدح يف ال «ليوارسلا قتتفب رمأي ملو «لعنلاو

 .امهریغ الو «سابع نبا ثیدح

 دنع قتف الب ليوارسلا سلي هنأ :نيرثكألا بهذم ناك اذهو
 .“رازإللا مدع

 .ثبع :عوبطملا يف (۱)

 .هجرخت مدقت دقو (۲)

 .هنع هرکذ نم الو ءًادنسم يلع نع هيلع فقآ ل (۳)

 دبع نباو ء۲١٥٠ /۲ ننسلا ماعم يف يباطلا هركذ .ءاطع لوق نم روهشم وهو

 .قبس امك هوحن ةمركع نع يورو ١٠٤١/٠١. ديهمتلا يف ربلا

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو )٤(

 . ٠١١/١ ينخملاو ١٠٠١ /۲ يعفاشلل مألا :رظنا



 1۲١ كسانملا باتك

 .امهنیب قرف الو « ع طق الب سہلی فخلا كلذكف

 ريصي ىتح ليوارسلا قتفي :لاقو «سايقلا درط ةفينح وبأو
 ."رازإلاک

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأل «صنلا فالخ اذه :اولاق روهمجلاو

 .لیوارس قبي ا قف اذإو «"«ںازإلا دجي مل نمل ليوارسلا» :لاق ملسو

 صنلا هتفلاخ عم سايقلا فلاخ «فخلا عطق طرتشا نمو

 .زاوجلاب قلطملا

 امهسبل زوج نم الإ «سايقلاو صنلا ةفلاخ نم ملسي الو
 .هريدقت مدقت امف صنلا امأو ءرهاظف سايقلا امأ «عطق الب

 «هيف ةدئاف ال ام بجوي «عطقلا بجوي نم نأ بجعلاو

 .امهوحنو «“مجمجلاو «سادملاك «عوطقملا سبل نوزوجم ال مهنإف

 .مطقي الو :عوبطملا يف (1)
  (Y)/؟و ۲ عئانصلا عئادب :ةيفنحلل رظنا  ۱۸٤ءاهقفلا ةفحتو /.

 ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا .ةيكلالا بهذم وهو ٠١/ ١١٠١ء يناقرزلا حرشو
۹/۲ 

 هحیحص يف ملسم دنع وه ۲/  ۸۳٣رحملل حايب ام باب-١ «جحلا باتک يف

 ...حابي ال امو ةرمع وأ ججج .

 .ةبرعم ةملك يهو «سادملا :مجمجلا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 1۲

 ."هسبل زاوج مدع يف حيحصلاك عوطقملا مهدنع لب

 !؟حيحصلاك مكدنع عوطقملاو عطقلل ىنعم ياف

 «حيحصلاك هدنع سيلو «عوطقملا سبل زوجيف ةفينح وبأ امأو

 ."امهوحنو مجمجلاو سادملا كلذكو

 هرمع رخآ يف تاکربلا وبآ يدج هب یتفأو :انخیش لاق

 .جح ll [ب 7/۸1

 ال لصأ هسبل عوطقملا نأل «حيحصلا وهو :انخيش لاق
 . لدب )£(

 عوطقملا نأ «رمع نبا ثيدح نم مهف ةفينح وبأف :انخيش لاق

 هلوقو «حیحص مهف اذهو ءاقلطم هسبل زوجف «لدب ال لصأ هسبل
 .ةثالثلا لوق نم حصأ اذه يف

 مدع دنع ليوارسلا سبل يف ةصخرلا هنم اومهف ةثالثلاو

 . ٠١۲ :ص طيسولا مجعملا :رظنا

 :رظنا .مهدنع هسبل زوجيف طيخمب سيل ناك ام امأ اطيح هنم ناک ام دوصقملاو

 0٥۱۹/۱. جاتحلا ینغم

 1/٤ يناورشلا يشاوحو ١۱۹/١ جاتحلا ينغم :رظنا (۱)

 ٠۸١. /۲ عئانصلا عئادب :ةيفنحلا بهذم يف رظنا (۲)

 ۱۹٩/۲۱. یواتفلا عومجم يف امک (۳)

 .قباسلا ردصملا يف اذه ةيميت نبا حيجرت رظنا ()



 ۳ كسانملا باتك

 ءعطق الب ًاحيحص فخلا سبل رخاتملا صنلا نم مهف دمحأو

 .''لاوقألا حصأ كلذ يف هلوقو

 ًاطرش لعنلا مدع نكي مل ءًالصأ عوطقملا ناك ولف :ليق نإف

 ناك ول ذإ «فخلاک سیل هنأ ىلع ليلد ثيدحلا لب :لیق

 «فحلا هبش نع جرخي هعطقب هنأ ىلع لدف «هعطقب رمأ ال فنلاك

 .لعنلاب قحتليو

 داسفإ عطقلا نأ لجألف ءاطرش لعنلا مدع هلعج امأو

 عم امأو ‹لعنلا مدع دنع الإ «هيلإ راصي ال اذهو «هتیلامو هتروصل

 نأ نيبت ءاذه نيبت اذإف «هتيلام مدعيو فخلا دسفي الف «لعنلا دوجو

 وهو «عوطقملا سبل نوزوجي ال مهنإف هيف ةدئاف ال عطقلل نيبجوما
 .فخلاک مهدنع

 ىلإ لاقتنالا زاوج ؛ثيدحلا هيلع لدي ام ةياغف :ليق نإف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “4

 امأو ءزاوجلا ديفي اذهو «رازاللاو لعنلا مدع دنع «ليوارسلاو فخ لا

 .الف ةيدفلا طوقس

 «"ةيدفلا عم كلذ هل زوجي :ةفينح وبأ لاق امك متلق الهف

 بعك ثيدح نم «ةيدفلا دافتساو ثيدحلا اذه نم زاوجلا دافتساف

 دعسأ ناكف «"ءادتفالا عم روظحلا لعف هل زوج ثيح "٠ ةرجع نب

 .كلذ يف رمع نبال هتقفاوم عم «مکنم "اهتقفاومو صوصنلاب

 :سايقلاو صنلا يف فيعض ؛ةيدفلا باجيإ لب :ليق

 نبا ثيدح يف لدبلا ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإف

 اهنم ءيش ف رمأي او (“ةشئاعو «رباجو «سابع نباو هرمع

 هتوكسف «عنتم هتقو نع نايبلا ريخأتو ءاهنايب ىلإ ةجاحلا عم «ةيدفلاب

 مدع ىلع ليلد ؛ًابجاو ناك ول «هنايب ىلإ ةجاحلا ةدش عم اهباجيإ نع

 .ةيفنحلا بهذم قيثوت قبس دقو )١(

 .هظفل رکذو «هجمرخت قبس دقو (۲)

 .ةيدفلا :عوبطملا يف )۳(

 .اهتقفاوميو :عوبطملا يف )٤(

 .بابلا ءانثأ يف هججرخت مدقت دقو )٥(

 ةشئاع نع ديبع يبأ تنب ةيفص هتربخأ ال رمع نبا ثيدح وه ةشئاع ثيدحو

 الو نيفخلا سبلي نأ مرحملل صخر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ)»)

 .((امهعطقي



 Yo" كسانملا باتك

 قتفلا ناك ولو «قتف الب ليوارسلا سبل زوج هنآ امك «بوجولا

 .هنيبل ؛ابجاو

 باب نم اذه : "لغم نإف ءأدج فيعضف سايقلا امأو

 «"ءاملا مدع دنع بارتلاک ءاهتالدبم مدع دنع زوجت ىتلا لادبألا

 رهشألاب ةدعلاكو «"ماعطإلاو قاتعإلا نع زجعلا دنع مايصلاكو

 ]٠۹/[ روظحلا باب نم اذه سيل «هرئاظنو «“ءارقألا رذعت دنع

 .ةيدفلاب حابتسملا

 ام سبل ىلإ ةجاحلا يف نوكرتشم سانلا نأ :امهنيب قرفلاو

 .اطخ وهو «"ليق" :عوبطملا يف (1)

 :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس ابي ًاديِعَص اوم ءم اود ملف :ىلاعت هلوق يف (۲)

 . :مقر ةيآلا ةدئاملا ةروسو ۳

 مدفع ام مكدخاؤُب نکو مُكنامبا يف وغللاب هللا ٌمُكڌياَُي ال) :هلوق يف )٣(
 وأ مُكيلهأ نوُمِيطُف ام طمْوأ نم َنيِكاَسَم ٍةَرَشَع ٌماَعْطإ ةئراقَكَف ناَميآلا

 ةيآلا ةدئالا ةروس (مايأ ةئال ٌماَيصَف ذب مَل نمف ةر ٌريرخت ؤأ مهلوس
 .۸۹ :مقر

 نهدف مشيرا نإ مكياَسن نم ضيجَملا َنِم نسيب يئاللاو :ىلاعت هلوق يف )٤(
 نلمح َنَْضَي نأ ُنُهَلَجَأ لامخالا تالوأو نفي مل الار رشا ئال

 ٤. :مقر ةيآلا قالطلا ةروس

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هرمآ ثيح «ةرجع نب بعك ثيدح يف ءاج امك )٥(

 .ملسمو يراخبلا دنع وهو «هجيرخت قبس دقو .ةيدفلابو هسأر قلحب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦“

 كوشلاو رحلاو ضرألا مهلجرأ هب نوقيو «مهتاروع هب نورتسي
 رظحب ل مومعلا هيلإ جاتحا اّمَلو ءةماع كلذ ىلإ ةجاحلاف «هوحنو

 .ةيدف هيف مهيلع نكي ملو «مهيلع

 .ضراعل ةجاح كلذ نإف درب وأ ضرمل هيلإ جاتحي ام فالخب
 سابللا يف ءاسنلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا صخر اذهو

 ال ةأرملا نإف "نيزافقلاو باقنلا نع ىهنو «ةيدف الب ءًاقلطم
 رتس يف اهيلع نكي مل ءاهندب رتس ىلإ ةجاتحم يهو «ةروع اهلك تناك

 .ةيدف اهندب

 ةماع يه «فافخلاو تاليوارسلا ىلإ لاجرلا ةجاح كلذكو
 .لاعنلاو رازإلا اودجي م اذإ

 ثيدحب ذخأ ءًاقلطم ةصحخرلا ثيدح هغلبي م ال رمع نباو
 ةيفص اذه دعب هتربخأ ىتح «فافخلا عطقب ءاسنلا رمأي ناكو «عطقلا

 ءاسلل صخرأ ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ)) ةشئاع نع هتجوز

 سبلی ام باب-۳۲ «كسانملا باتك ين ٤۱۲/۲-٤۱۳ هننس يف دواد وبآ یور (۱)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عمس هنآ رمع نب هللا دبع ثيدح نم «مرج ا

 نارفعزلاو سرولا سم امو «باقنلاو نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىهن

 أزخ وأ ءأرفصعم :بايثلا باولا نم تبحأ ام كلذ دعب سبلتلو «بايثلا نم

 .ًافخ وأ ءًاصيمق وأ «ليوارس وأ ءًايلح وأ

 ۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 YY" كسانملا باتك

 .'هلوق نع عجرف ««كلذ يف

 نيفخلا يف صحرا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ نّيبي امو

 سبل نم حنملا :رمع رمع نبا ثيدح يف نا ءامهنم عنم نآ دعب «عطق الب

 سابع نبا ثيدح ينو «ةلاح نم ةلاح هيف نيب و ءًاقلطم ليوارسلا
 .رازإلا مدع دنع «ليوارسلا سبل يف هصيخرت :نيرخاأتملا رباجو

 سبل يف تعرش نكت ل ءلدبلا ةصخر نأ ىلع لدف

 ناكف «ةرخأتم يهو ءاهب هتبطخ تقو تعرش امنإ اهنأو «ليوارسلا

 لوسر رمأ نم «رحخآلاف رخآلاب ذخؤي امنإ هنأل «ىلوأ رخاتملاب ذحألا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 :تكن ثالث ىلع ةلاأسملا رادمف

 عرش م «تافرعب تعرش امنإ ةيلدبلا ةصخر نأ :اهادحإ

 .لبق
 .عنتم ؛ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت نأ :ةيناثلاو

 .ملعأ هللاو .لدب هنأ ال «لصأ لعنلاك ع وطقملا نأ :ةغلاثلاو

 :لصف
 نأ ةآرملا رمع نبا ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص هيهن امو

 .عوطقملا فخلا :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۸

 ندبك ةأرملا هجو نأ ىلع ليلد وهف «' نيزافقلا سبلت نأو «بقتنت

 ردق ىلع لّصْفو عضو ام هيف اهيلع مرحيف «هسأرك ال ءلجرلا
 بابلجلاو ةعنقملاب هرتس اهيلع مرحي الو «عقربلاو باقنلاك «هجولا

 .امهوحنو

 ىّوس ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإف ءنيلوقلا حصأ اذهو

 ال هنآ مولعمو «باقنلاو نیزافقلا نم اهعنمو ءاهیدیو اههجو نیب

 لّصفملاب امهرتس مرحي مرحلا ندبك امهنآو ءاهيدي رتس اهيلع مرحي
 .نازافقلا امهو ءامهردق ىلع

 ينلا نع سيلو هوحنو باقنلاب هرتس مرحي اغنإ هجولا اذكهف
 اههجو ةأرملا فشك بوجو يف دحاو فرح ملسو هيلع هللا یلص

 .مرحنا سبلي ام باب-۳۲ «جحلا باتک يف ٤۱۱/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ثیدح ینعمب ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رمع نبا نع عفان ثيدح دنع

 بقتنت الو» :دازو «-ٌهركْذ قباسلا بابلا ثيدح وهو- رمع نبا نع ماس
 .«نيزافقلا سبلت الو «مارحلا ةأرملا

 ١۳- هديصلا ءازج باتك يف حتفلا عم ٤/ ٠۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ةمرحلاو مرحملل بيطلا نم ىهنُي ام باب
 ال امیف ءاج ام باب-۱۸ «جحلا باتک يف ۱۹٤-۱۹٩ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .مرحملل هسبل زوجي
 ةأرملا بقتنت نأ نع يهنلا-۳۳ «كسانملا باتك يف 6 ىبتجما يف يثاسنلاو

 .مارحلا



 1۲۹ كسانملا باتك

 ‹نيزافقلا نع يهنلاک رهو «باقتلا نع يهنلا الإ «مارحإلا للع

 اوس ديلا ىلإ نيزافقلا ةبسنك هجولا ىلإ باقنلا ةبسنف [ب /]
 .هللا دمج حضاو اذهو

 يهو اههجو يطغت تناک اهنأ :ءامسأ نع تبث دقو
 .ةمرحم

 عم تامر نحنو انب نوري نابکرلا تناك :ةشئاع تلاقو

 انادحإ تلدس انب اوذاح اذإف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."دواد وب هرکذ ءانفشک انوزواج اذإف ءاههجو ىلع اھبابلج
 ؛هريغو يضاقلا هركذ امك هجولا نع ةافاجلا طارتشاو

 ."اهذم الو ءًالیلد هل لصأ ال فیعض

 نع ٤٥٤/١ كردتسملا يف مكاحلاو ۲٠۳/٤« هحیحص يف ةيزخ نبا هجرخأ (1)

 انكو «لاجرلا نم انهوجو يطغن انك :تلاق قيدصلا ركب يبآ تنب ءامسأ
 .-مكاحلا ظفل اذه- مارحإلا يف كلذ لبق طشتمن

 يطغت ةمرحلا يف باب-١۳ «كسانملا باتك يف ٤4۱٦/۲ دواد يبأ ننس ()

 .اههجو

 ةمرحلا باب-۲۳ «كسانملا باتك يف ۰4۷۹/۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .اههجو ىلع بوثلا لدست
 ۳۹٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 عورفلا يف حلفم نباو ٠٠١/١ ينغملا يف ةمادق نبا :يضاقلا نع هركذ ()

601/۳. 



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 1۳۰

 نع -ةافاجلا ينعي- طرشلا اذه رأ ملو :ينغملا بحاص لاق

 لودسملا بوثلا نإف ءهفالخ رهاظلا نأ عم «ربخلا ين وه الو دما

 اغإو نيل ًاطرش اذه ناك ولف «ةرشبلا ةباصإ نم ملسي داكي ال
 .هجولا رتسل دعي امن ءامهوحنو باقنلاو عقربلا نم ةأرملا تعنُم

 نأ اه سیلو «قوف نم اههجو ىلع لدست نأ اه :دمحأ لاق

 ىلع لفسأ نم باقنلا نإ :لوقي هناك «لفسأ نم بوثلا عفرت

 .همالک مت «""اهھجو

 هللا ىلص ينلا نع يورملا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 يف ةأرملا مارحإو «هسأر يف لجرلا مارحإ» :لاق هنأ ملسو هيلع

 ىلع لدي اذهو «لجرلا سأرك «ةأرملا هجو لعجف «"«اههجو

 )١( يغملا :رظنا ٥ عورفلاو ٤٥۱/۳ .

 .ًاعوفرم ظفللا اذهب هيلع فقأ ل (۲)

 .امهنع هللا يضر رمع نبا ىلع ًافوقوم ظفللا اذهب ءاج اغنإ
 ىلص يلا ىلإ ًاعوفرم -«اههجو يف ةأرملا مارحإو»)- يناثلا رطشلا ىنعم ءاجو

 .ملسو هيلع هللا

 هقيرط نمو ۲۹٤/۲ هننس يف ينطقرادلا :نم الك هجرخأ دقف فوقوملا امأ

 . ٠٠١/١ ءافعضلا يف يليقعلاو ١/ ٤١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 نأ»)» رثألا يف ديز ثیح أطخ ۲ ينطقرادلا ننس نم عوبطملا يف عقو دقو

 هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ًاعوفرم رثألا راصف ««ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 :نيرمأل اهفذح باوصلاو ءاطحخ اذهو «ملسو
 ےس



 1۳1 كسانملا باتك

 .هفشک بوجو

 باحصأ نم دحأ هوري و هل لصأ ال ثيدحلا اذه :لیق

 قيرط نع ٤۷/٥ هننس يف ًافوقوم ثيدحلا اذه ىور يقهيبلا نأ ١-

 ننس يف طقسلا لامتحا عفدي امم «فوقوم هنأ ىلع صن مث «ينطقرادلا

 .يقهيبلا

 .ًافوقوم هاور ينطقرادلا نأ ركذ ۱۸٤/٩ ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا نأ -۲

 .ملعا هللاو
 :جرخأ دقف ءًأعوفرم ءاج يذلاو «ثيدحلل يناثلا رطشلا ىنعم امأ

 ٤۷/١ ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هقیرط نمو ۰۲۹٤/۲ هننس يف ينطقرادلا

 يف يليقعلاو ۳۷١/٠۲ ریبکلا ينو ٦,  طسوألا مجعملا يف يناربطلاو

 يدادغبلا بيطخلاو "۷ ١/ لماكلا يف يدع نباو ء١/١١١ ريبكلا ءافعضلا

 لمجلا يبأ يماميلا دمحم نب بويأ ثيدح نم مهعيمج ۹/۷ دادغب خيرات يف

 سيل :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ رمع نبا نع عفان نع هللا دیبع نع

 .«اههجو يف الإ مارحإ ةآرملا ىلع

 .فيعض اذه بويأو

 ۳۰٣۹٣/۱-٠۷. لماکلاو ۱۱١/۱ ریبکلا ءافعضلا :رظنا

 وهو- فوقوملا اوبوصو «يليقعلاو «يقهيبلاو «ينطقرادلا :ثيدحلا فعضو

 .-قباسلا رثألا

 ةفرعمو ٤۷/١ يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ء١/١٠١ ريبكلا ءافعضلا :رظنا

 .۳۲ /۲ رجح نبال ةياردلاو «۷ ٤/ يقهيبلل راثآلاو ننسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲

 .ةجح هب موقت "الف ءدانسإ هل فرعي الو ءاهيلع دمتعملا بتكلا

 ءاهندبك اههجو نأ ىلع لادلا حيحصلا ثیدحلا هل كرتي الو

 هً «هوحنو عقربلاو باقنلاک ءوضعلل دعأ ام هيف اهيلع مرح هنأو

 .ملعأ هللاو «نيديلاك رتسلا قلطم



 >“ كسانملا باتك

 “بابل ءانثأ ف لاق مث

 يف لولا يمفاشلا ىلعو :يرذتلا لاق يسع نبا يلح دعب
 الک مم كلذ

 نب هللا دبع لوق نيزافقلا سبل ميرحت a نبا لاق]

 (“يعخنلا ميهاربإو ءدهاجمو «سوواطو «ءاطعو 0 ع

 قاحسإو ؛" هیلوق دحأ يف يعفاشلاو «"دمحأ مامالاد “كلامو

 “هيوهار نبا

 .مرحلا سبلي ام ۳۲ :مقر باب ۰٤۱۱/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .1۲۸ ص هچمرخت قبس دقو «رمع نب هللا دبع نع عفان ثیدح دنع

 وهو ٣۵۱-٣٥۲« /۲ دواد يبآ ننس رصتخ يف اذه يرذنملا مالك ىلع فقأ م (۲)

 .ملعأ هللاو «هيف همالك دوجول ضرتفملا ناكملا

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايزلا هذه (۳)

 .ًابيرق هنع هجڃرخت يتايس )٤(
 ۲۸٤. /۳ ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا .ًأضيأ ةشئاع نع يورم وهو

 نبال ديهمتلا رظناو .۲۸۳ /۳ ةبيش يب نبا فنصم :يف مهنع درو ام رظنا )٥(

 ۱١۸/٠١. ربلا دبع

 ٠١۸/٠١. ربلا دبع نبال ديهمتلاو ٤٥۹ / ةنودملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (0

 ٠١۳-٤ ٠٠. /۳ فاصنإلاو ۲۳۹/۱ ررحملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۷)

 .مهدنع بهذملا وهو ء۲۷ /۳ نيبلاطلا ةضورو ۲۰۸/١ بذهملا :رظنا (۸)

 )٩( :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :رظنا ٠٤١۹.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳6٤

 يبأ نب دعسو «"ةشئاعو "يلع نع ةصخرلا ركذتو

 لوقلا يف يعفاشلاو «ةفينح وبأو “يروثلا لاق هبو «"صاقو

 ."رخآلا

 لجرلا يهنك «حيحصلا يف تباث ءامهسبل نع ةأرملا يهنو
 وار نع «دحاو ثيدح يف امهالکو «مئامعلاو صيمقلا سبل نع

 .هسفن ثيدحلا يف وهو «باقنلا نع ةأرملا هيهنكو «دحاو

 ىلوأ ]۷١/[ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو

 ةجح اهفلاخ نم لوق سيلو ءاهفلاخ نم ىلع ةجح يهو «عابتالاب

 .اهيلع

 ‹“هلوق نم هناب ؛نیزافقلا ين رمع نبا ثیدح لیلعت "امأو

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا .عنملا هلوق نم هيلع تفقو يذلا ۳/ ۲۸۳.

 ) )۲.قبس امك عنمل ا اهوق نم هيلع تفقو يذلاو
 ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا .هيف ةصخرلا سابع نبا نع يور دقو ۳/ ۲۸٤.

 ) )۳ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع هركذ ٠١١/١١. ۰

 )٤( ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا .داحو مكحلاو نسحلاو ءاطع لوق وهو

YA YAT /Y 

 )١( يسخرسلل طوسبملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ٤/ ۱۲۸عئانصلا عئادبو ۱۸١/١.

 )١( نيبلاطلا ةضورو ء١/۸٠۲ بذهملا :لوقل اذمف رظنا ۳/ ٠١١.

 ) )۷.امأف :عوبطملا يف

 ) )۸يروباسينلا يلع نب نيسحلا يلع وبأ هخيش نع مكاحلا نع يقهيبلا لقن



 o" كسانملا باتك

 ديناسملاو ننسلاو حيحصلا باحصأ هاور دقو «لطاب ليلعت هنإف

 نع هيهن ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع
 اهسبلو ةأرملا باقتناو «تاليوارسلاو مئامعلاو صمقلا سبل

 .نيزافقلا

 ثيدح هلك اذه نأ ثيدحلا ةمئأ نم دحأ دنع بير الو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحألا حصأ نم ؛دحاو

 .رمع نبا مالك نم سيل «هيلإ ًاعوفرم
 هاورف هيف هيلع فلتخا اعفان نأ «هليلعت يف ةهبشلا عضومو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع هنع دعس نب ثيللا
 .'«نيزافقلا سبلت الو») :هیف رکذف

 نع بويأ نب ییحیو لیعامسإ نب متاح هاورو :دواد وبآ لاق
 نب ىسوم هاورو «ثيللا لاق ام ىلع «عفان نع ةبقع نب ىسوم

 هاور كلذكو «رمع نبا ىلع ًافوقوم ةبقع نب ىسوم نع قراط

 يف جردأ دقو «رمع نبا لوق نم «...ةأرملا بقتنت ال» ":لاق هنآ ظفاحلا

 ١/ ٤١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا ."ثيدحلا
 ريبحلا صيخلتلاو ۲١/۳-۲۷« ةيارلا بصن :ًاضيأ هلوق ىلع ةرلا يف رظناو
11/۲. 

 ١۳- «ديصلا ءازج باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٠۳ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .ةمرغاو مرحملل بيطلا نم ىهني ام باب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳٦

 ."فوقوم بويأو كلامو رمع نب هللا ديبع
 ناك رمع نب هللا دبع نآ عفان نع اطولا ين وه كلذكو

 ."«نيزافقلا سبلت الو ةأرملا بقتنت ال» :لوقي

 رثكألا يف ةبقع نب ىسومو دعس نب ثيللا عفر دق نكلو
 “وواد وب هرکذ «عفان نع هعفر ًاضيأ "دیعس نب میهاربإو «هنع

 “'هدقت امك ءًاعوفرم عفان نع قاحسإ نب دمحم هاورو

 يف يراخبلا هجرخأف دعس نب ثيللا ثيدح اماف

 یئاسنلاو ."حیحص ثیدح :لاقو يذمرتلاو .هححص
. 

 .ةلع هفقو نم فقو اوري مو هنس

 . ۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .۳۲۸/۱ ًاطوملا (۲)

 ."دعس" :لصألا يف (۳)

 ٠٠٠١/١. بيذهتلا بيذهتو ٤١١/۲ دواد يبأ ننس نم بيوصتلاو

 .مرحلا سيلي ام باب-۳۲ «كسانملا باتك ين ۲ دواد يبأ ننس )٤(

 .مرحلا سبلي ام باب-۳۲ «كسانملا باتك يف ۲ دواد يب ننس يف وه )٥(

 .مدقت دقو «حتفلا عم ٦۳/٤ يراخبلا حيحص )١(

 زوج ال امیف ءاج ام باب-۱۸ «جحلا باتک يف ۱۹۲/۳-۱٩٩ يذمرتلا عماج (۷)

 هسبل مرحملل
 ةأرملا بقتنت نأ نع يهنلا -۳۳ «كسانملا باتك يف ٠ يئاسنلا ننس (۸)

 .مارحلا



 "¥ كسانملا باتك

 نع هننس يف يئاسنلا هاورف «ةبقع نب ىسوم ثيدح امأو

 ركذف ةبقع نب ىسوم نع كرابملا نب هللا دبع انربخأ :رصن نب ديوس
 سبلت الو مارحلا ةأرملا بقتنت الو» :هرخآ يف لاقو .ثيدحلا

 ."ًاعوفرم « نيزافقلا

 ميهاربإ نب ليعامسإو ةبقع نب ىسوم هعبات :يراخبلا لاق

 ديبع لاقو «نيزافقلاو باقنلا يف قاحسإ نباو ةيريوجو ةبقع نب

 سبلت الو ةمرحلا بقتنت ال :لوقي ناكو "[سرو الو] :هللا

 «(""ةأرملا بقتنت ال» :رمع نبا نع عفان نع كلام لاقو «نيزافقلا

 .“يلس يبآ نب ثيل هعباتو

 «ةرثؤم ةلع اهري ملو «هليلعت ركذ «هّللا هحر يراخبلاف

 عفان انثدح ثيللا انثدح ديزي نب هللا دبع نع هحيحص يف هجرخأف

 .“'هركذف «رمع نبا نع

 ةمرحلا سبلت نأ نع يهنلا -۳۹ «كسانلا باتك يف ء١١٤٠ ١/ يئاسنلا ننس )١(

 .نيزافقلا

 .يراخبلا حيحص نم اهتكردتسا (۲)

 .ةمرحلا :يراخبلا حیحص يف (۳)

 ىهنُي ام باب-۳٠ «دیصلا ءازج بات يف «حتفلا عم ٤/ ٦۳ يراخبلا حيحص )٤(

 . ...بيطلا نم

 .قباسلا عضوملا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

aعکنپ مرنا باب بقع لاق مث 0 . 

 مم اه ضراعم ال يتلا ةياورلا هذه ىلإ [ب/١۷] ريصلا

 مرحلا باب :هيف بابلا ةجرتو ۳۹ :مقر بابلا ٤١١/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .جوزتي

 ينجوزت» :تلاق ةنوميم نع ةنوميم يخأ نب مصألا نب ديزي ثيدح دنع

 .«فرّسِب نالالح نحنو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 حاكن ميرحت باب-١ «حاكنلا بات يف ۱٠۳۲/۲ ةحیحص يف ملسم هجرخاو

 . ...مرحلا
 ةصخرلا يف ءاج ام باب-٤۲ «جحلا باتك ين ۲۰۳/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ديزي نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ یورو «بیرغ ثیدح اذه" :لاقو «كلذ يف

 وهو ةنوميم جوزت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ًالسرم مصألا نبا
 ."لالح

 .جوزتي مرحلا باب-١٥٤ «حاكنلا باتك يف 1۳۲/۱ هننس يف ةجام نباو

 نأ ىور ةباحصلا نم ًادحأ ملعأ امو" ١/ ٠١١: ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق (۲)

 نب هللا دبع الإ «مرحم وهو ةنوميم حكن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .هتياورل ةضراعم انركذ نم ةياورو «سابع

 لاوحأ رثكأو ءطلغلا ىلإ برقأ دحاولا نأل ؛ليمأ ةعامجلا ةياور ىلإ بلقلاو
 كلذك ناك اذإف ءانركذ نم ةياور عم ًاضراعتم لعجُي نأ سابع نبا ثيدح

 .اهريغ نم ةلأسملا هذه ىلع ليلدلا بلط بجوو ءاهعيمجب جاجتحالا طقس

 هيلع هللا یلص ينلا نع یور دق هنع هللا يضر نافع نب نامثع اندجوف
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 ."همالک

 :لاق بيسملا نب ديعس نعو :نيدلا سمش لّيذملا مامإلا لاق

 . "مرح وهو ةنوميم جيوزت يف سابع نبا مهو'

 نع نم رلا دبع يبأ نب ةعيبر نع اطوملا يف كلام ىور دقو

 ابآ ثعب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأآ» «راسی نب نامیلس

 «ثراحلا تنب ةنوميم هاجوزف «راصنألا نم الجرو «هالوم عفار

 ."«جرخي نأ لبق ةنيدملاب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرو

 نب ناميلس نأل ؛لصتم وهف «لاسرإلا هرهاظ ناك نإو اذهو
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» “عفار يبأ نع هاور راسی

 بجوف ««حكني الو مرحلا حني ال» :لاقو مرحلا حاكن نع یھن هنآ ملسو

 ءيش نع ىهني نأ ليحتسي هنأل ؛اه ضراعم ال يتلا ةياورلا هذه ىلإ ريصملا

 ."... هلعفیو

 ۳١۸- /۲ يف ضرتفملا ثيح «هرصتخ نم هناظم يف دوجوم ريغ يرذنملا مالك (۱)

۹ . 

 .جوزتي مرحلا باب-۳۹ ‹«كسانملا باتك يف ۰٤۲٤ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرخأ (۲)

 . ۱۹۲۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ) )۳ًاطوملا ۳٤۸/۱.

 قارولا رطم هاور دق ثيدحلا اذه " ٠١١: /۳ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق (©)

 ؛رطم نم طلغ يدنع كلذو .عفار يبأ نع راسي نب ناميلس نع ةعيبر نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٠

 لوسرلا تنكو «لالح وهو اهب ىنبو «لالح وهو ةنوميم جوزت

 .'«امهنیب

 اهجوزت يف حيرص اذهو «ةنوميم ىلوم راسي نب ناميلسو

 .مارحإلا لبق «ةلاكولاب

 تامو «نيرشعو عبس ةنس ليقو نيئالثو عبرأ ةنس دلو راسي نب ناميلس نأل

 يذ يف هنع هللا يضر نامثع لتق ناکو «ریسيب نامثع لتق دعب ةنيدملاب عفار وبأ

 نم راسي نب ناميلس عمسي نأ نكمم الو زئاج ريغو «نيئالثو سم ةنس ةجحلا

 نم انركذ ال ةنوميم نم راسي نب ناميلس عمسي نآ حيحص نکمو «عفار يبأ
 ."... هتالوم ةنوميم نألو «هدلوم

 يف ءاج ام باب-۲۳ «جحلا باتک يف ۰۲۰۰/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 دام ريغ هدنسأ ًادحأ ملعا الو «نسح ثيدح اذه :لاقو مرحلا جيوزت ةيهارك

 . ةعيبر نع قارولا رطم نع ديز نب
 .ناسحإلا عم ٩/ ٤٤١ هحیحص ي نابح نبا هححصو

 ۳ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 4١£“ كسالملا باتك

 .'هرحملل ديصلا محل باب بقع لاق مث

 هللا یلص هنآ)») :نيحيحصلا ف مدقت لقو :يرذنملا لوقو

 ۳ ۲هم لک ملسو هيلع

 ٤١. :مقر بابلا ٤۲۸/۲-٤۲۹ دواد يأ ننس (۱)

 یتح «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم ناک هنأ يراصنألا ةداتق يبأ ثيدح دنع

 یأرف «مرحم ريغ وهو «نیمرح هل باحصأ عم فلت «ةكم قیرط ضعبب ناک اذإ
 «اوبأف هطوس هولواني نأ هباحصا لاسف :لاق «هسرف ىلع یوتساف ءًایشحو ارام

 باحصأ ضعب هنم لكأف «هلتقف رامحلا ىلع دش مث هذخأف ءاوباف «هحمر مهاسف

 هللا یلص هللا لوسر اوکردآ املف «مهضعب یبآو «ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر

 .«هللا اهومكمعطأ ةمعط يه امنإ» :لاقف كلذ نع هولاس ملسو هيلع

 ءريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .حامرلا يف لیق ام باب-۸

 .مرحملل ديصلا ميرحت باب-۸ «جحلا بانك يف ۸٥۲/۲ هحیحص يف ملسمو
 لکا يف ءاج ام باب-٣۲ «جحلا باتک يف ۲۰٢-۲٠٠٥ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .مرحملل ديصلا

 هلكأ مرحملل زوجي ام-۷۸ «كسانملا باتك يف ۲٠٠/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ديصلا نم

 ٤١- ءريسلاو داهجلا باتك ين «حتفلا عم 1۸/١ هحيحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .رامحلاو سرفلا مسا باب

 .مرحملل ديصلا ميرحت باب-۸ «جحلا باتك ين ۸٥٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ٣٠٠. /۲ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 نم هحيحص ف ملسم یورو .همالک مت :ليذملا خيشلا لاق

 ديبع نب ةحلط عم انك :لاق «يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح

 ةحلطو «ديص مح ال اودهأاف «نومرح نحنو «ةكم قیرط ف هللا

 لاق ظقيتسا املف «لكأي ملف عروت نم انمو «لكأ نم انمف «دقار

 . مرح نحنو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ميهاربإ نب دمحم ينربخأ ديعس نب ىيجحي نع كلام ىورو
o () 0 

 نع يرمضلا ةملس نب "ريمع نع ةحلط نب ىسيع نع يميتلا

 ةكم دیری جرخ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ)) “يزهبلا

 (“ريقع يشحو راح اذإ «(ءاحورلاب اوناك اذإ ىتح مرح وهو

 «مرحملل ديصلا ميرحت باب-۸ «كسانملا باتک يف ۸٥٥/۲ ملسم حیحص (۱)

 .هوحنب

 .بعك نب ديزي يزهبلا :عوبطملا يف (۳)

 بيذهتو ۰٥٦ :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .بعك نب ديز :باوصلاو

 . ٤١٤/۳ بیذهتلا

 نم اليم نيعبرأ نم وحن ىلع «عرُملا لامعأ نم «ةنيدملا برق عضوم :ءاحورلا )٤(

 ۸٠۱۸. /۲ ةباطملا ماغملا :رظنا .ةنيدملا

 ىدحإ اوعطق :يأ «هورقع ريعبلا رحن اودارأ اذإ اوناك :ليق .رثأو حرجا :ٌرقَعلا )١(



 “4 كسانملا باتك

 هنإف هوعد :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل كلذ ركدف

 لوسر ىلإ -هبحاص وهو- يزهبلا ءاجف .هبحاص يتأي نأ كشوي

 ءرامحلا اذهب مكنأش هللا لوسر ای :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 مث «قافرلا نیب همسقف رب ابأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمأف

 يظ اذإ «جرعلاو "ةثيورلا نيب “"ةيائألاب ناك اذإ ىتح ىضم

 لع هللا یلص هلا لوسر نا معز «مهس هيفو لظ يف “فق ةقاح

 ىتح سانلا نم دحأ هيري ال دنع فقي الجر رم ملسو

 “«هوزواج

 رقع هباصأ :يأ «ريقع رامجب رم هنإ) هيفو" :ريثألا نبا لاق .هورحن مث همئاوق

 ."دعب تم ملو

 ۹۳/۲ طبحلا سوماقلاو ۲۷۲ /۳ ربثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 .ًاخسرف نورشعو ةسخ ةنيدملا نيبو هنيب ءةفحجلا قيرط يف عضوم :ةياثألا ()

 ٠۷٤-٠۷٠. /۲ ةباطملا مناغملا :رظنا

 .ةنيدملا نم ةليل ىلع عضوم :ةثبورلا (۲)

 .ديجيسملا بونج «ردب قيرط يف اهنا قحا ركذو ۸۲٤/١ ةباطم ا مناغما :رظنا

 نيموي ةريسم «ةنيدملا نم اليم نيعبسو ةينامث ىلع «نيمرحلا نيب عضوم مسا (۳)
 ٠۲۸. /۳ ةباطملا ماغملا :رظنا .ثلاثلا ضعبو

 نحنا دقو «فقحلاك ًايوطنم نوكي وأ «لمرلا نم ٍ,فقج يف ضبار :فقاح يظ )٤(

 ٠١۹/۳. طیحلا سوماقلا .همون يف ینشتو

 )٥( ًأطوملا ١٠/١".



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 لوسرل ىدهأ هنأ ءةماثج نب بعصلا نع نيحيحصلا ينو

 وآ “ءاوبًالاب وهو ءًايشحو ًاراح ملسو هيلع هللا یلص [1/۷۱] هللا

 ا انإ» :لاقو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هيلع هدرف «""ناّدوب

 . "مرح انآ الإ كيلع هدرن

 .شحو راح محل :لاقو نایفس نع ملسم هاورو

 تيدهأ») :ثيدحلا يف لوقي نایفس ناک :يديمحلا لاق

 لاق ایرو ««شحو راح محل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل

 مث ««شحو رامح» :لاق ابر الخ امیف ناکو «امد رطقي)» :نايفس

 مرحملل زوجي ام-۷۸ «كسانملا باتك يف ۲١٠/١ هننس يف يئاسنلا هجرخأو

 .ديصلا نم هلكأ

 ۲٠٤١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ةنيدملا يلي ام ةفحجلا نيبو اهنيب ءةنيدملا نم عرفلا لامعأ نم ةيرق :ءاوبألا (1)

 .ةنيدملا نم مايأ ةسخ ىلع ءاوبألا نوكتف ءاليم نورشعو ةثالث

 ٥۸٤. /۲ ةباطملا ماغملا :رظنا

 .لايمأ ةينامث ءاوبألا نيبو اهنيب «عرفلا يحاون نم ةيرق :ناّدَو (5)

 .مك ۲٠١ ةنيدملا نيبو اهنيب نأ ققحلا ركذو ١٠٤١. /۳ ةباطملا ماغملا :رظنا

 ٦- ءديصلا ءازج باتك يف «حتفلا عم ۳۸/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .لبقي م ًايح ًايشحو ًارامح مرحملل ىدهأ اذإ باب
 .مرحملل ديصلا ميرحت باب-۸ «جحلا باتك يف ۸٥۰ /۲ هحیحص يف ملسمو
 .مرحملل ديصلا ميرحت باب-۸ «جحلا باتك يف ۸٥١ /۲ ملسم حيحص )٤(



 f0 كسانملا باتك

 . تام یتح («محل» :ىلإ راص

 يفو ««هدرف "مرح وهو شحو رام قش» :ملسمل ةياور يفو

 . راہ لجر» :هل ةياور يفو «(«هدرف راح زجع» :هل ةياور

 هيلع هللا ىلص ينلل ىدهأ بعصلا ناك نإف :يعفاشلا لاق

 هل یدهأ ناک نإو «شحو رام حبذ مرح سيلف أيح رامحلا ملسو

 يف هحاضیو «هیلع هدرف «هل دیص هنآ ملع نوکی نآ لمتحي دقف ءًامحل
 . “راج ثیدح

 .انهه امن وحن ۳٤٤/۲ يديمحلا دنسم (۱)
 .ملسم حيحص نم ةعوبطملا ةخسنلا يف سيل «(مرحم وهو) هلوق (۲)
 ديصلا ميرحت باب-۸ حلا باتك يف ۸۵۱/۲ ملسم حیحص ين اهلک (۳)

 .مرحملل
 محل باب-١٤ «كسانملا باتك يف ٤۲۷-٤۲۸ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرخآ )٤(

 .«مكل دصُي وأ هوديصت مل ام لالح مكل ربلا ديص » :ظفلب «مرحملل ديصلا

 ام باپ-٥ «جحلا باتك يف ۲۰۳/۳-۲۰٤ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 ال -رباج نع يوارلا وهو- بلطملا ":لاقو .مرحملل ديصلا لكأ يف ءاج
 ."رباج نع ًاعامس هل فرعن
 مرحلا راشأ اذإ ۸١- كسانملا باتك يف ۲٠٠/١-۲٠٠ ىبتجلا ين يئاسنلاو

 سيل -ةاورلا دحأ وهو- ورمع يبآ نب ورمع ":لاقو .لالحلا هلتقف ديصلا ىلإ
 ."كلام هنع یور دق ناک نإو ثیدحلا يف يوقلاب

 ةيشاج١۹٠ )١/ يقنلا رهوجلا رظنا ؛للع عبرأ ثيدحلل ينامكرتلا نبا ركذو

 .(يقهيبلل ىربكلا ننسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤“

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ يدهأ هنأ كلام ثيدحو :لاق

 م «رامح محل نم هل یدهآ هنآ نڏح نم ثيدح نم تہثأ راہ

)۲( 
 .` همالک

 نب ورمع نب رفعج نع ديعس نب ىیحي یورو :يقهيبلا لاف

 هللا ىلص ىنلل ىدهأ ةماثج نب بعصلا نأ» هيبأ نع يرمضلا ةيمأ

 لکأو «هنم لکاف ةفححلاب رهو (“[شحو] راہ زجع ملسو هيلع

 «يجحلا در هناكف ًاظوفح ناك نإف «حيحص دانسإ اذهو :لاق ««موقلا

 .همالك م “٠ محللا لبقو

 تلكشأو «ةلأسملا هذه يف ًاثيدحو ًايدق سانلا فلتخا دقو

 :اهيف ثيداحألا مهيلع

 لكأ مرحملل نوري «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ءاطع ناکف -

 لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص )٤٥١/١(:" كردتسملا يف مكاحلا لاقو

 .يهذلا هقفاوو «" هاجرخب

 )٤١١(. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .عوبطملا نم ةطقاس ء(ثدح نم) ةلمج )١(

 .راصتخالا نم ءيش عم ۲٤١ :ص ثيدحلا فالتخا (۲)

 .يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم ةدايزلا هذه (۳)

 SSE يقهيبلا ننس (6)



 "¥ كسانملا باتك

 وهو «"هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو '"ديصلا نم لالحلا هداص ام

 يبأو «ماوعلا نب ريبزلاو «نافع نب نامثعو «باطخلا نب رمع :لوق
 .ههنع ربلا دبع نبا كلذ ركذ «ةريره

 .مدقتملا ةداتق يبأ ثيدح :مهتجحو

 .يزهبلا ثيدحو هللا ديبع نب ةحلط ثيدحو

 لاح لكب مرحلا ىلع مارح ديصلا محل :ةفئاط تلاقو -

 مرو :سابع نبا لاق .رمع نباو سابع نباو يلع لوق اذهو
 ۰ة ھبم يه 4لا دص كلَ

 :يروثلا نايفسو ديز نب رباجو سوواط نع يورو

 ."هغم عنملا

 ٠١. /۹ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :مهنع كلذ ركذ (1)

 ةيشاحو ٠٠٠ /۲ عئانصلا عئادبو ٠٠١ /۳ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۲)

 ٥۷۱. /۲ نیدباع نبا

 مو هرم الب هداص اذإ لالحلا ادص ام لكأ مرحملل نأ وه مهبهذم لصاحو

 .مرحیف هيلع هلد نأب وأ هرمأب هداص ول امأ .هلجٌأل هداص ناک ولو «هیلع هلدي

 ) )۳دیهمتلا يف ۹٩/ ٠٠.

 4١. :مقر ةيآلا ةدئاملا ةروس (

 ٩/ ٠٠. ديهمتلا :يف مهنع كلذ ىكح ()
 )١( ديهمتلا يف ربلا دبع نبا ًاضيأ هاكح ۹/ ٠١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤۸

 :بهذملا اذه ةجحو

 .ةماثج نب بعصلا نع سابع نبا ثيدح
 .بابلا لوأ يف يلع ثيدحو

 «هدايطصا معي ديصلا ميرحت :اولاقو «ةيآلا رهاظب اوجتحاو

 .هلكأو

 الف ؛هلجأ نمو «مرحملل لالحلا هداص ام :ةفئاط تلاقو -

 ۸ ؛لالحل وأ «هسفنل هداص لب «هلجا نم هدصی 1 ام «هلکا هل زوجي

 .هج رخت قبس دقو (۱)

 باب ٤١- «كسانملا باتك يف ٤۲٦/۲-٤۲۷ هننس يف دواد يبأ دنع (۲)

 «هيبأ نع « ثراحلا نب هللا دبع نب قاحسإ نع مرحملل ديصلا محل

 عنصف «فئاطلا ىلع هنع هللا يضر نامثع ةفيلخ ثراحلا ناكو

 يلع ىلإ ثعبف :لاق «شحولا محلو بيقاعيلاو لجحلا نم هيف ًاماعط نامثعل
 طبخلا ضفني وهو هءاجف «هل رعابأل طبخي وهو لوسرلا هءاجف هنع هللا يضر

 يلع لاقف مرح انإف ًالالح ًاموق هومعطأ :لاقف لك :هل اولاقف «هدي نع

 هللا لوسر نأ نوملعتأ «عجشأ نم انهه ناك نم هلا دشنأ :هنع هللا يضر

 ؟هلکاپ نآ یباف مرح وهو شخو راح لجر هیلإ یدها ملسو هيلع هللا یلص
 .معن :اولاق

 )٠١۳١(. مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ن ام امأف :عوبطملا يف (۳)



 14۹ كسانملا باتك

 “لبنح نب دمحاو “يعفاشلاو “كلام لوق اذهو

 . “روث يبأو ”قاحسإ لوقو «مهباحصأو

 .بابلا اذه يف نامثع نع حيحصلا وهو :ربلا دبع نبا لاق

 حصت هيلع هنأ «بهذملا اذه بهذ نم ةجحو :لاق

 لو «داضتت مل كلذ ىلع تلمح اذإو «بابلا اذه يف ثيداحألا

 الو ‹«ننسلا لمحت نأ بجي [ب ]۷١/ اذه ىلعو «عفادتت ملو «فلتخت

 .""همالک مت .لیبس اهامعتسا ىلإ دجو ام «ضعبب اهضعب ضراعب
 .ليصفتلا اذه ىلع لدت اغنإ ؛بابلا اذه يف اهلك ةباحصلا راثآو

 :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ثيدح نم :يقهيبلا ىورف

 ىطغ دقو مرح وهو «فئاص موي ين جرعلاب نافع نب نامثع تيار
 ولك :هباحصأل لاقف «ديص محلب يتأ مث «ناوجرأ ةفيطقب ههجو

 ىلع فارشإلاو ١۹/۹4-٦١ ربلا دبع نبال ديهمتلا :ةيكلالا بهذمل رظنا (1)

 ٤44/۱-٠٠٠. باهولا دبع يضاقلل فالخلا لئاسم

 ۳۱۹/۲-۲٠. مألاو 1۹٦/۲ طیسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 ٤۷۸/۳. فاصنإلاو ء١٠١٠ ١/ ينغملاو ٤/١ ةيادهلا :ةلبانحلا بهذمل رظنا

 . ٠١۴١ مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم يف قاحسإ لوق رظنا ()
 ٦١. /۹ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا امهنع هركذ (۵)

 .۲۷۷/۱۱ راکذتسالا (0)

 .قرفلا ضعب عم ۲۷۷/١١ راكذتسالا (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۰

 نم ديص امنإ «مكتئيهك تسل ينإ لاق ؟تنأ لكات الآ :اولاق
 . لجأ

 اياضق هللا ديبع نب ةحلطو يزهبلاو ةداتق يبأ ثيدحو

 ديص نم مرحلا لكأ زاوج ىلع لدت يهو ءا مومع ال نايعأ

 .لالحلا

 .هنم هعنم ىلع لدي :ةماثج نب بعصلا ثيدحو

 .قيرفتلا يف حيرص :رباج ثيدحو

 هنأ ملع ؛عنتما ثيحو «هلجأل دصُي م هنأ ملع «لكأ ثيحف

 «نيرمألا ىلع لدي :رباج ثیدح يف هلوقو «هلعف اذهف «هلجأل دیص
 .لاجب ملسو هيلع هللا یلص هثیداحأ نیب ضراعت الف

 .هلج ال ديص هنأ نظ هلعل «هلکآ نم يلع عانتما :كلذكو

 «يزهبلا راح هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةحابإو

 دح ين ًاريقع ناك رامحلا نأل «فقاحلا يظلل ضرعتلا نم مهعنمو

 ضرعتي ملف «ضرألا ىلإ طقسي م الاس ناكف ؛يظلا امأو «توملا

 .ملعأ هللاو «يح ناويح هنأ «هل

 . "0/۱ ًاطوملا ين كلام دنعو c١ ص هدنسم يف يعفاشلا

 T/۲ ماكحإلا ين مزح نبا هححص دقف «حيحص هدنسو



 “01 كسانملا باتك

 ."راصحإلا باب يف لاق مث

 ثیدح حص نإو :لاق يقهيبلا مالک يرذنملا ةياكح بقع

 اب «هتاوف دعب لحجب هنأ ملعلا لهأ ضعب هلم دقف ءورمع نب جاجحلا

 اتباث سابع نبا نع انيور دقف «ضرم ریغب جحلا هتوفي نم هب لحب
 . “مالک مت. "ودع رصح الإ رصح ال :لاق هنآ «هنع

 ٤٤. :مقر بابلا ۲-٤۳٤ دواد يبأ ننس (۱)

 لاق :لاق يراصنألا ورمع نب جاجحلا تعمس :لاق ةمركع ثيدح دنع

 نم جحا هيلعو «لح دقف جرع وأ رسك نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .قدص :الاقف كلذ نع ةريره ابأو سابع نبا تلأس :ةمركع لاق .«لباق

 يف ءاج ام باب- «جحل ا باتک يف ۲۷۷/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو «جرعي وأ رسكيف جحلا يف لهي يذلا

 .ودعب رصحأ نميف ٠٠١۲- «كسانملا باتك يف ۲۱۸/١ ىبتجمنا يف يئاسنلاو

 .رصحلا باب-١۸ «كسانملا باتك يف ۰.۱۰۲۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 . ۱۹۳۹ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 هقيرط نمو ۳٦۷ :ص هدنسم يف يعفاشلا :هجرخأ اذه سابع نبا رثآ (۲)

 ٤/ ۲٤١. ةفرعملا يفو ۲۱۹/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .۲۹۲ ۰۲۸۸/۲ ریبلا صیخلتلا يف رجح نبا هححصو

 ننسلا ةفرعم يف هوحنو ٠۲٠/١ هل ىربكلا ننسلا يف اذه يقهيبلا مالك (۳)
 ۲٤١/٤. راثآلاو

 هجرخأو":هلوق هيف امنإ «مالكلا اذه هيف سیلو ۰۳٦۸ /۲ دواد يبآ ننس رصتخم )٤6(

 .-طقف -«"نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا



"oYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هللعت "هنا :ورمع نٻ جاجحلا ثیدح ینعم :هریغ لاقو

0 )1 

 ٤ 'ةعابض ثیدح ینعم

 .ىنعم طارتشالل نكي م «لحلل ًاحيبم رسكلا ناك ولو :اولاق
 لج ال هنإف «ثيدحلا اذه رهاظب دحأ لوقي الف ًاضيأو :اولاق

 ."هانركذ ام ىلع هلمحنف «هليوأت نم دب الف «جرعلاو رسكلا درجمب

 الو ‹ “"هرذع لاوز لحلاب دیفتسی ال هنإف ًاضیاو :اولاق

 نبا مالك نم مالكلا اذه لعُج «ميقلا نبال ننسلا بيذهت نم عوبطملا ينو

 .هسفن ميقلا

 ."نأ" :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (1)

 هللا لوسر لخد» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح وه «ةعابض ثيدح (۲)

 ؟جحلا تدرأ كلعل :اه لاقف «ريبزلا تنب ةعابض ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 مهللا :يلوق ؛يطرتشاو يجح :اه لاقف «ةعجو الإ يندجأ ال هللاو :تلاق

 .«دوسألا نب دادقملا تحت تناكو «ينتسبح ثيح يلح

 ٠١- «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ۳۲-۳٣ /۹ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ

 .-هظفل اذهو- «نيدلا يف ءافكألا باب

 طارتشا زاوج باب-١٠ «جحلا باتک يف ۸٦۷-۰۸1۸ /۲ حیحص يف ملسمو

 .هونو ضرما رذعب للحتلا مرحلا
 ٠٠٤/١. ينغملا :رظنا (۳)

 .هدقع :عوبطملا يف )٤(



 or“ كسانملا باتك

 ."ودعلاب رصحلا فالخب «هلاح نم لاقتنالا

 جح نكي م اذإ اذه ««لباق نم جحلا هيلعو» :هلوقو

 يده ريغ «هيلع ءىش الف ؛ًاعوطتم ناك نإ امأف «ضرفلا

 ۰ ."راصحإلا

 يف فلتخا دق ورمع نب جاجحلا ثيدحو :يقهيبلا لاق

 رصح الإ رصح ال :هنأو «هفالخ سابع نبا نع تباثلاو «هدانسإ

 .""همالك مت ءودعلا

 نمف ةباحصلا نم ءاملعلا فلتخا :ليذملا خيشلا لاق

 «جرع وأ «رسك وأ «ضرمب تيبلا ىلإ لوصولا نم عنم نميف «مهدعب

 ؟للحتلا زاوج يف ؛“"ودعلاب [1/۷۲] رصحملا مكح همكح له

 ال هنآ :مکحلا نب ناورمو رمع نباو سابع نبا نع يورف

 .تيبلاب فاوطلا الإ هلحي

 ٠۲٠۳/١. ينخملا :رظنا (۱)

 ٠۹۵١/۱۰. ربلا دبع نبال دیهمتلا رظنا (۲)

 .هنم لوطأ هانعب ٤/ ۲٤١-۲٤٠١ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 يف كلامو ٠٠١٠/۲ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :رمع نبا نع هاور )٥(

 ۲٤١ ۲٤٠. /۲ مالا يف يعفاشلا :هقيرط نمو ۳٠۱ ۳٠۲. /۱ اطوملا

 مالا يف يعفاشلا هقيرط نمو ۳٠١/١ اطوملا يف كلام :سابع نبا نعو



1o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف دمحأو «"قاحسإو «"يعفاشلاو "كلام :لوق وهو

 .“هبهذم نم روهشملا
 لوق وهو «“ودعلاب رصحلاك هنآ :دوعسم نبا نع يورو

 يعخنلا میهاربإو ("هباحصأو ةفينح يبأو «"يروثلاو ءاطع

 .«ودع رصح الإ رصح ال» هلوق نم مدقت امل ةفاضولاب . 1 ٩-6

 مألا يف يعفاشلا هقيرط نمو ۳٠۲/١ اطوملا يف كلام :مكحلا نب نوارم نعو
1-0/۲ 

 يعفاشلا هقيرط نمو ١/ ۳٠۲ ًأطوملا يف كلام :هاور ريبزلا نب هللا دبع نعو

 ۲٤٥-۲٤٦. /۲ مالا يف

 ۱۹٤/۱۰٩-٠۹۰. دیهمتلاو ۳٦۲ /۱ اطوملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ()

 ۲٤١-۲٤٠. /۲ مالاو ۲۳۵ /۱ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 ٤.,. :مقر ةلاسملا قاحسإو دمحأل جسوكلا لئاسم :رظنا (۳)

 ۷١/٤ فاصنإلاو ۲۷۳/۳ عدبملاو ٠٠٠/١ ينغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ()

 .مهدنع بهذملا وهو

 .0/۲ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :هنع هاور ()

 .سابع نبا نع ًاضيأ هدنسب ۲٠۱ /۲ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاورو

 ربلا دبع نبا :يروثلا هنع هركذو ٠٠١/١. ىنغملا يف ةمادق نبا :امهنع هركذ (0

 ۰ ٠٠١/ ۲٠٠. دیهمتلا يف

 ةيادبلا حرش ةيادهاو ۲ راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 .۵۷-0۸ /۳ قئارلا رحبلاو ۰/۱



 oo“ كسانملا باتك

 "ع ىرخألا ةياورلا ف دمحأو روث يبأو

 . سابع نباو ةريره يبأو جاجحلا ثیدح ءالؤه ةجح نمو

 .هلثمب جتحي نسح ثيدح وهو :اولاق

 هرصحأ لاقي ‹«ضرملل وه اغإ «راصحإلا ظفل نإف «ضرملاب نوکی

 ‹ضيرملا ف احرص ةيآلا ظفل نوكيف «ودعلا هرصحو «ضرملا

 نود عرفلا يف مكحلا تبثي فيكف «هب قحلم ودعلا رصحو

 !؟لصألا

 «هتسبحو هتعنم «أرصح لجرلا ترصح :هربغو ليلحلا لاق

 . “هوجن وأ ضرب كسانملا غولب نع ۳ صحأو

 ۷إ رصح ل)) : سابع نبا لوق جرخ اذه یلعو :اولاق

 ربلا دبع نبا روث یبآ نع هرکذو T/0 ىغملا يف ةمادق نبا :امهنع هرکذ )1(

 7/0 ديهمتلا يف

 ىغملاو ۷/٤ فاصنإلاو ۳ عدبملا :هذه ةلبانحلا ةياورل رظنا (۲)

T/0 

 ."وه رصحاو" :عوبطملا ين (۳)
 .'جاحلا رصحاأو" :يطرقلا ریسفتو ءربلا دبع نبال ديهمتلا ڼو

 ربلا دبع نبال ديهمتلاو ۲٤۷/۲« ىطرقلا ريسفت :ين اذه ليلخلا لوق رظنا )٤(
 ٥-.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1

 نيب سيلف "ودعلا راصحإ الإ راصحإ ال" :لقي ملو ««ودعلا رصح

 نود هتیاورب ذخألاف امهضراعت ردق ولو «ضراعت هتیاورو هیأر

 .ةجحب سيل هيأرو «ةجح هتياور نأل «هيأر

 طارتشالل نكي ل «رصحلاب لحي ناک ول" :مکلوقو :اولاق

 :نیهجو نم هباوج « ینعم
 طرشلا ديفي الو «طارتشالاب نولوقت ال مكنإ :امهدحأ

 ةجح اعم ناثيدحلاف «هنودب الو طرشب مكدنع لحي الف ءائيش مكدنع

 :نیتدئاف طرشلاب دیفتسی هنآ اندنعف :نحن ا

 .لالحإلا زاوج :امهادحإ
 .مدلا طوقس :ةيناثلاو

 تبثو هدحو لالحإلا رذعلاب دافتسا طرش نكي مل اذإف
 .مدلا طوقس يف طارتشالا ريثأتف «هيلع مدلا بوجو

 نم هب لحب اب «هتاوف دعب لحي هنآ هانعم نإ" :مکلوق اماو
 رسكلل ريثأت ال هنإف «فعضلا ةياغ يفف "ضرم ريغل ؛جحلا هتوفي

 .ًاضيرم وأ ناك ًاحيحص لحي توفملا نإف «كلذ يف جرعلل الو

 هربتعي ل فصوب مكحلا قيلعت نمضتي اذه نإف :ًاضيأو

 .زئاج ريغ اذهو «هربتعا يذلا فصولا ءاغلإو «صنلا

 نأ امإ طرشلاف "طرشلاب لحلا ىلع لمحي هنإ" :مكلوق امأو



 o“ كسانملا باتك

 يف ًارثؤم ناک ناف «هل ریثأت ال وآ «مکدنع لحلا ين ریثأت هل نوکی
 وهو «هب مكحلا قلع يذلا ببسلا وه جرعلاو رسكلا نكي مل «لحلا
 ثيدحلا لمح لطب «لحلا ين ريثأت هل نكي ل نإو «صنلا فالخ

 .هيلع
 :هرهاظ نإف «هرهاظب دحأ لوقي ال هنإ" :مكلوق امأو :اولاق

 .' لحي جرعلاو رسكلا درج هنإ

 ناک نآ دعب «لحلا هل زوجي نمم راص دقف ىنعملا نأ :هباوجف
 .هنم ًاعونم

 ءانهه نم ليللا لبقأ اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقک اذهو

 دارملا [ب /۷۲] سیلو «'«مئاصلا رطفأ دقف ءانهه نم راهنلا ربدأو

 ين هباحصأل هنذإ ليلدب «تارطغملا رشابي مل نإو ءامكح رطفأ هنأ هب

 .لاصولا مهنم لاحتسال ًامكح اورطفأ ولو «رحسلا ىلإ لاصولا

 ًاجوَز حكنئ ىح ذب نم هَل لئ ال :لاعت هلوقکو

 باب-۳٤ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۳١/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 لوسر لاق :لاق هيبأ نع باطخلا نب رمع نب مصاع نع .مئاصلا رطفأ ىتم
 ءانه اه نم راهنلا ربدأو ءانه اه نم ليللا لبقأ اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .(مئاصلا رطفأ دقف «سمشلا تبرغو

 ءاضقنا تقو نایب باب-١٠ «مایصلا باتک ين ۷۷۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .-هوحن- «راهنلا جورخو موصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۸

 لب «يناثلا حاكن درجمب ال «تلح ؛رخآ ًاجوز تحکن اذإف «'هرْيَع

 .اهيلع لوألا دقعو «ةدعلا ءاضقناو هتقرافم نم دب ال

 نم لاقتنالا «لالحإلاب ديفتسي ال هنإ" :مكلوق امأو :اولاق

 هرصح نم فالخب «هاذأ نم صلختلا الو ءاهيلع وه يتلا هلاح

 هديفتسي امن رثکأ هلجب دیفتسی دق هنإف «هتحت ینعم ال "مالک 'ودعلا

 .ودعلاب رصحمل ا

 عم بيطلاو «سارلا ةيطغتو سابللا نم ًاعونم يقب اذإ هنإف

 دق هنأ مولعمو «دربلاو رحلا يف «ررضلا مظعأ كلذب ررضت ؛هضرم

 دیفتسي امک «هاذآ لاوز ببس نوکی ام «هفرتلا نم هلحب دیفتسی

 .امهنيب قرف الو «هلحب ودعلاب رصحل ا

 ىلع سايقلا ناكل «ضرمب رصحلا لحج صن تاي ل ولف

 لدي سايقلاو ةنسلاو نآرقلا رهاظو فيكف «هيضتقي ودعلاب رصحم ا

 .ملعأ هلاو «هيلع

 )١( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠٠١.



 10۹ كسانملا باتك

 ."ناکرألا مالتسإ باب رخآ ين لاق مث

 هيفو «داور يبأ نب زيزعلا دبع هيفو :يرذنملا ظفاحلا لوق دعب

 .لاقم

 يف نابح نبا ىور دقو :لّيذملا نيدلا سمش خيشلا لاق

 حسم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رمع نبا نع هحيحص

 ."«ًأطح اياطخلا طحب «يناميلا نكرلاو رجحلا

 تيأر :لاق نايفس يب نب ةلظنح ثيدح نم يئاسنلا ىورو

 آر نإو «محازي ملو ّرَم ءًاماحز هيلع دجو نإف «نکرلاب ر ًاسوواط
 لاق “مث كلذ لثم لعف سابع نبا تیار :لاق مث ًاثالث هلق ًایلاخ

 .ناكرألا مالتسا باب-۸٤ «كسانملا باتك يف ٤٤١ /۲ دواد يب ننس (۱)

 نأ عدي ال ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :لاق رمع نبا ثیدح دنع

 رمع نب هللا دبع ناكو لاق «ةفْوط لك يف رجحلاو يناميلا نكرلا ملتسي
 .((هلعفي

 نينكرلا مالتسا-١١٠ «كسانملا باتك يف ١/ ۲٠١ هننس يف يئاسنلا هجرخأو

 .هوحغ- فاوط لک ين
 . ۱٠٥۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .۳۷۵ /۲ دواد يب ننس رصتخ (۲)

 .ناسحإلا عم ۱۱/۹ نابح نبا حیحص (۳)
 ۸٩. «۳ /۲ هدنسم يف دمحأو ۲۱۸ ٤/ هحیحص يف ةيزخ نبا :هاورو

 ."مث" :لدب "و" :يئاسنلل ىبتجما نم عوبطملا ين )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 كنإ : "لاق مث كلذ لشم لعف باطخلا نب رمع تيأر :سابع نبا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر ينآ الولو «رضت الو عفنت ال رجح

 تیأر » :هنع هللا يضر رمع لاق مث «كتلبق ام «كلبق ملسو

 .«كلذ لثم لعف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ؟"رجحلا لّبقي مك :يئاسنلا هيلع مجرتو

 همزتلاو دوسألا رجحلا لبق هنأ» :رمع نع يئاسنلا يو

 .«ًایفح كب ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا ابأ تير :لاقو

 .باطخلا نب رمع :يأ )١(

 .لبقي فيك-۸٤۱ «كسانملا باتك يف ۲۰۰-۲١۱ /۵ هننس يف يئاسنلا هجرخآ (۲)

 ءدانسإلا فيعض" :لاقو ء١۹ :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ."قايسلا اذهب ركنم
 كنأ ملعأ ينإ» :هلوقو ءدوسألا رجحلل باطخلا نب رمع ليبقت حص دقو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر ينآ الولو «عفنت الو رضت ال رجح
 .«كتلبق ام كلبقي

 ام باب-١٠ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٠٤١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .دوسألا رجحلا يف ركذ

 بابحتسا باب-١٤ «جحلا باتک يف ۹۲۰/۲-4۲٦ هحیحص يف ملسمو

 .-يراخبلل ظفللاو- فاوطلا يف دوسألا رجحلا ليبقت

 .لّبقُي فيك :يه عوبطملا يف ةمجرتلا (۳)

 .دوسألا رجحلا مالتسا-١٤١ «كسانملا باتك يف ١/ ٠٠١ يئاسنلا ننس )٤(

 ۲۷٤۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 1 كسانملا باتك

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع نبا نع يئاسنلا يفو
 .«ةنجلا نم دوسألا رجحلا» :لاق هنأ

 :لاق يجحلا ةبيش نب “عفاسم نع متاح يبأ حيحص ينو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لوقی ورمع نب هللا دبع تعمس

 ناتتوقاي ماقملاو نكرلا» :ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسم وهو لوقي ملسو
 نيب ام ءاضأل ءامهرون سمط هللا نأ الولو «ةنجلا "توقاي نم

 .«برغملاو قرشملا

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع :ًاضيأ هحيحص ينو

 .نيتفشو ًاناسل 1/۷۳١1[ رجحلا اذه نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«قحب ةمايقلا موي هملتسا نمل نادهشي

 .دوسألا رجحلا ركذ-١٠٠ «كسانملا باتك يف ۲٤۹/١ يئاسنلا ننس (1)

 ۲۷٤۷. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .اطخ وهو «عفان :لصألا يف (۲)

 ٠٠٠/٠١. بيذهتلا بيذهتو «نابح نبا حيحص :نم بيوصتلاو
 .تيقاوي :نابح نبا حيحص نم عوبطملا ين (۳)

 .ناسحإلا عم ۹ نابح نبا حیحص )٤(

 يف ءاج ام باب-٩٤ «جحلا باتک يف ۲۲٣/۳ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 ورمع نب خللا دبع نع ىؤرُي اذه :لاقو «ماقملاو نكرلاو دوسألا رجحلا لضف

 1٩٦. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف وهو .هلوق ًافوقوم

 .ناسحإلا عم ۲۵ ۹٩/ نابح نبا حیحص ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع :ًاضيأ هحيحص ينو

 ءامهب رصبي نانيع هل ةمايقلا موي نكرلا اذه هللا نثعبيل» ملسو

 .'« قحاب هملتسا نل دهشی «هب قطني ناسلو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» سابع نبا نع يئاسنلا جرخأو

 .«هيلإ راشأ نكرلا ىلإ یهتنا اذإف «هتلحار ىلع تیبلاب فوطی ناک
 ؟رجحلا مالتسا نع لثس هنأ رمع نبا نع حيحصلا ينو

 هاور ««هلبقیو هملتسي ملسو هيلع هللا یلص ينلا تيآر» :لاقف

 ."يراخبلا

 ۲٠٦/١. دنسملا يف دمحأو ٤/ ۲۲١ هحيحص يف ةيزخ نبا هجرخأو

 .ةيزخ نبا ىلع هقيلعت ين ينابلألا هححصو

 .ناسحإلا عم ۹ نابح نبا حیحص (۱)

 ف ءاج ام باپب-۳ «جحلا باتک ف ۲۹٤/۳ هعماج ي يذمرتلا :هجرخأو

 ."نسح ثيدح اذه" :يذمرتلا لاقو .دوسألا رجحلا

 ۸ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .نكرلا ىلإ ةراشإلا-١٠٠ «كسانملا باتك يف ١/ ۲٠۷-۲١۸ يئاسنلا ننس (۲)

 نم باب-١٦ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠٠١/۳ هحيحص يف يراخبلا جرخأو

 .-هوحنب- هيلع ىتآ اذإ نکرلا ىلإ راشأ

 فاوطلا يف ءاج ام باپ ٥۰- «جحلا باتک يف ۲۱۸/۳ هعماج ي يذمرتلاو

 . حیحص نسح ثیدح" :لاقو .ابکار

 .رجحلا ليبقت باب-۰ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٥٥١ /۳ يراخبلا حيحص (۳)



 “۳ كسانملا باتك

 «ةرات اذه لعفي هآر هنأ لمتجيو ءامهنيب عمجلا لمتحي اذهو

 .ةرات اذهو

 :ًاضيأ نيحيحصلا يفف «همالتسا دعب ديلا ليبقت تبث دقو

 :لاقو «هدي لبق مث هديب رجحلا ملتسا رمع نبا تیأر :لاق عفان نع

 .'هلعفي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیار ذنم هتکرت ام

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تحص عاونأ ةثالث هذهف

 .اهالعأ وه «هليبقت

 .هدی لیبقتو همالتساو

 ليفطلا يبأ نع ملسم هاور امل «هليبقتو نجح اب هيلإ ةراشإلاو

 «تیبلاب فوط ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیآر»:لاق

 مالتسا بابحتسا باب-١٤ «جحلا باتک يف ٩۲٤/۲ ملسم حیحص يف وه (۱)

 . ...نييناميلا نينكرلا

 باب-۷١ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ۰ ٣/ يراخبلا حيحص يف يذلاو

 ام» :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع «ةرمعلاو جحلا يف لمرلا

 هيلع هللا ىلص ينلا تيأر ذنم ءاخر الو ةدش يف نينكرلا نيذه مالتسا تكرت

 .(...امهملتسي ملسو

 باب-١٠ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١/۳ ًاضيأ يراخبلا حيحص ينو

 امهنع هللا يضر رمع نبا لجر لاس :لاق يبرع نب ريبزلا نع «رجحلا ليبقت
 هملتسي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیأر» :لاقف «رجحلا مالتسا نع

 .هركذ قباسلا ثيدحلا وهو .(«هلبقيو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤“

 .'«نجحلا لّبقْيو «هعم نجحم رجحلا ملتسیو

 هللا یلص ينلا نأ رمع نع هدنسم يف دمحآ مامإلا یور دقو

 ىلع محازت ال «يوق لجر كنإ رمع اي» :هل لاق ملسو هيلع

 ."«ربكو للهو هلبقتساف الإو «هملتساف ةولخ تدجو نإ «رجحلا

 هيلع هللا ىلص ينلا نع حص دقف «يناميلا نكرلا امأو
 :سابع نباو رمع نبا ةياور نم «هملتسا هنأ ملسو

 ىلص هللا لوسر نكي م» نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدحو

 ."«نييناميلا الإ «ناكرألا نم سمي ملسو هيلع هللا

 ريعب ىلع فاوطلا زاوج باب-۲٤ «جحلا باتک يف ٩۲۷/۲ ملسم حیحص (۱)

 .بكارلل هوغو نجحمب رجحلا مالتساو «هريغو
 ىلع محازت ال «يوق لجر كنإ رمع اي» :هظفلو ۲۸/١ دمحأ مامإلا دنسم (۲)

 للهف هلبقتساف الإو «هملتساف ةولخ تدجو نإ «فيعضلا يذؤتف رجحلا
 .(رّبکو

 باب-۹٥ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٥٥۳/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا را (» :ظفلب .نيناميلا نينكرلا الإ ملتسي مل نم
 .«نييئاميلا نينكرلا الإ تيبلا نم ملتسي
 مالتسا بابحتسا باب-٩٤ «جحلا باتک يف ٩۲٤/۲ هحیحص يف ملسمو

 نينكرلا الإ تيبلا نم حسي هللا لوسر رأ » :ظفلب « ...يف نيناميلا نينكرلا

 .(نييناميلا



 “1 كسانملا باتك

 .'يذمرتلا ين سابع نبا ثیدحو

 لوسر ناک» :لاق سابع نبا نع هخیرات يف يراخبلا یور دقو

 .«هلبق ؛يناميلا نكرلا ملتسا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا یلص يلا ناک» هنع مکاحلا حیحص يو

 ."«هیلع هدخ عضيو ءيناميلا نكرلا لبقي

 رجحلا مالتسا يف ءاج ام باب-۳۰ «جحلا باتک يف ۲۱۳/۳ يذمرتلا عماج (۱)

 نسح ثيدح سابع نبا ثيدح" :لاقو .امهاوس ام نود يناميلا نكرلاو

 باب-۰۹ حلا باتک يف «حتفلا عم ٥٥۳/۳ هحیحص يف يراخبلا دنع وهو

 .نييناميلا نينكرلا الإ ملتسي مل نم
 مالتسا بابحتسا باب ٤۰- «جحلا باتک يف ۲٥/۲ هحیحص يف ملسمو
 . ...فاوطلا يف نييناميلا نينكرلا

 .۲۸۹/۱-۲۹۰ يراخبلا خیرات (۲)

 ةدع نم دعب هاور دقف :ثيدحلا لاسرإ هحيجرت ىلع لدي يراخبلا عينصو
 .السرم قرط
 ديبع ميركلا دبع نب دمحم روتكدلا هحجر ام وه -لاسرإلا ينعآ- وهو

 ريبكلا خياتلا باتك يف ةدنسملا ةعوفرملا ثيداحألا جيرخت" هباتك يف

 ٥۷٩. /۲ "يراخبلل

 لاقو .هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ٤٥٦/١ كردتسملا (۳)

 «فيعض اذه -ةاورلا دحأ- زمره نب ملسم نب هللا دبعو «حيحص :يهذلا

 .ثيدحلا حلاص :دمحأ لاقو .دحاو ريغ هفعض



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٦

 «رخآلا نكرلا عم ءًاينامي ىمسي هنإف دوسألا :هب دارملا اذهو

 دوسألا رجحلا هليبقت يف رمع ثيدح ليلدب «"نييناميلا :امه لاقي

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیار ينأ الول» :هلوقو «ةصاخ

 .رمع هلبقل رخآلا لبق ولف ««كتلبق ام «كلبقي
 ظوفح وه لهو «ءيش اذه سابع نبا ثيدح نم سفنلا ينو

 ؟ال ما

 ۷/۴ هحيحص يف هجرخأ ثيح ةيزخ نبا ثيدحلا ححصو

 هللا دبع هب درفت" :ثیدحلل هتياور دعب ۷٦/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو

 .' فیعض وهو «زمره نب ملسم نبا

 يناميلا نكرلاب دارا نوكي نأ الإ ..." ۷٠/١: ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاق (۱)

 ."هريغل ًاقفاوم نوكيف «كلذب ىمسُي ًاضيأ هنإف «دوسألا رجحلا



 1۷ كسانملا باتك

 “""رصعلا دعب فاوطلا باب
 ٠ يف «ةكمب ةزئاج ةالصلا نأ ىلع ليلد هيفو :يرذنملا لاق

 مومعل كلذ مهضعب عنمو «نادلبلا رئاس يف ءاهنع يهنملا تاقوألا
 ."ديعب وهو «ءاعدلا ىنعم ىلع ثيدحلا لوأتو «يهنلا

 نبا نع هحيحص يف نابح نبأ ىور دقو :ليذملا خيشلا لاق

 ]ب /1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق رمع

 عفري الو «ًأمدق عضيال ءأعوبسأ تيبلاب فاط نم» :لوقي

 هل عفرو «ةنسح اهب هل بتكو «ةئيطخ اهب هنع هللا طح الإ «ىرخأ

 ٥۳. :مقر بابلا ٥(« ۲ دواد يبآ ننس (۱)

 اوعنمت ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا هب غلبي معطم نب ریبج ثیدح دنع

 .«راهن وأ ليل نم «ءاش ةعاس يأ يلصيو تيبلا اذهب فوطي ًادحا
 يف ءاج ام باب-۲٤ حلا باتک يف ۲۲٢/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو
 ثيدح ريبج ثيدح :لاقو .فوطي مل نمل حبصلا دعبو رصعلا دعب ةالصلا

 .تاقوألا لك يف فاوطلا ةحابإ-۷ «كسانملا باتك ۲٤١ / هننس يف يئاسنلاو

 باب-۹٤٠ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ين ۳۹۸/١ هننس يف هجام نباو
 .تقو لك يف ةكمب ةالصلا يف ةصحرلا يف ءاج ام

 4۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 يف دجوي نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو «عوبطملا نم طقاس اذه يرذنملا مالك ()
 .۳۸۲ /۲ دواد يبآ ننس رصتخ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 .'«ةجرد اهب

 ىلص ينلا نع رمع نب هللا دبع نع «يئاسنلا جرخأو

 لدعك وهف «"اعوبسا تیبلاب فاط نم» :لاق ملسو هيلع هلل
MD mm» 

 ((هبفر .

 اهصصخي ام تأي ل «تاقوألا لك يف ةماع ثيداحألا هذهو

 .اهمومع نع اهجرخيو

 ديعس نب هللا دبع ثيدح نم عماجلا يف يذمرتلا ىور دقو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هیبآ نع ریبج نبا

 مويک هبونذ نم جرخ «ةرم نيسُخ تيبلاب فاط نم» ملسو هيلع

 .«همآ هتدلو

 .رمع نباو سنأ نع :بابلا ينو": لاق

 .ناسحإلا عم١٠ ٩/ نابح نبا حيحص (۱)

 .-هوحن- ۲۲۷ / ٤ هحیحص يف ةيزخ نبا هجرخأو

 .ًاعبس :يئاسنلا ننس يف (۲)

 يف لضفلا ركذ-١١٠ «كسانملا باتك يف ۲٤١/١. ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .تيبلاب فاوطلا

 .۲۷۳۲ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .فاوطلا لضف يف ءاج ام باب-١٤ «جحلا باتك ين ۲۱۹/۳ يذمرتلا عماج )٤(

 ٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ثیدحلل هتیاور دعب كلذو .يذمرتلا يآ )٥(



 11۹ كسانملا باتك

 . بیرغ سابع نبا ثیدحو

 نع اذه ىوري امنإ :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع ادم تلاسو

 "لوق سابع نبا
 نب ديعس نب هللا دبع :نولوقي اوناک :ينايتخسلا بويأ لاقو

 . "هی نم لضفأ ؟ریہج

 .ًاضيأ ثیدحلل هتياور دعب كلذو .يراخبلا يأ )١(

 ٥/ ٠٠١. هفنصم يف قازرلا دبع :هيلع ًافوقوم هجرخأ (۲)

 يذمرتلا عماج .ثيدحلل هتياور دعب هعماج يف يذمرتلا اذه هلوق یور (۳)

1۹4/۳. 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۷۰

 “""نراقلا فاوط باب

 نراقلا فاوط ف ءاملعلا فلتخا :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ۰ :بهاذم ةئالث ىلع عتمتملاو

 .نييعسو نييفارط امهنم لك ىلع نأ :اهدحأ

 يروا نایفس لوق وهو ("دوعسم نباو يلع نع كلذ يور

 ٥٤. :مقر بابلا ٤٥٩« /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 . ۳۸۲-۳۸۳ /۲ دواد يبآ ننس رصتخو

 نيب هباحصأ الو ملسو هيلع هللا یلص يښلا فطي مل :لوقي رباج ثیدح دنع

 .لوألا هفاوط ًادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا

 هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸۳/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 ....مارحإلا

 نراقلا نأ ءاڄ ام باب- ۲ «جحلا باتک يف ۲۸۳/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح :لاقو .ًادحاو ًافاوط فوطي

 نراقلا فاوط مك-۱۸۲ «كسانملا باتك يف ۲۷٠/١ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .ةورملاو افصلا نيب عتمتملاو

 .نراقلا فاوط باب-۳۹ «كسانملا بات يف ۹٩۹۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 يناعم حرش يف يواحطلاو ۲۹۱/۳ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :امهنع هاور (۲)

 ۲٠۵/۲. راثآلا

 ٠۷١/۷ ىلحملا يف مزح نباو ۲۸۳/۳ هعماج يف يذمرتلا هنع هرکذ (۳)

 . ٤٠٠۳ :ص ءاهقفلا فالتخا يف يزورملاو



 1۷1 كسانملا باتك

 تاياورلا ىدحإو «"ىعازوألاو «”ةفوكلا لهأو «ةفينح ىبأو

 . رجا مامإلا نع

 .ًادحاو ًايعسو ًادحاو ًافاوط امهيلك امهيلع نأ :يناثلا

 رهاظ وهو «“ هللا دبع هنبا ةياور يف دمحأ مامإلا هيلع صن
 . اذه رباج ثیدح

 نراقلا یلعو ‹نييعسو نيفاوط معتمتملا ىلع نأ :ثلاثلاو

 .دحأو یعس

 ۳۸٦/۲ قئارلا رحبلاو ۲۷/٤ يسخرسلل طوسبملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (1)

 هحرش يف يناقرزلاو ۲۸۳/۳ هعماج يف يذمرتلا :ةفوكلا لهأل هبسن (۲)

۹/۲ 

 لهآ نم ددع نع هاور دقف ۲۹۱/۳-۲۹۲ ةبیش يبأ نبا فنصم :رظناو

 .ةفوكلا

 نباو «"يعازوألا هوحنب راشأ" :هلوقب ۱۷١/۷ یلحملا يف مزح نبا هنع هرکذ (۳)

 .۲۳۳ /۸ دیهمتلا يف ربلا دبع

 ىواتف عومجمو ٤۳۹/۳ ٤٤/٤ فاصنإلا :ةلبانحلا دنع ةياورلا هذه رظنا ()

 ۲٢/ ۳١-۳٠. مالسإلا خیش

 جسوكلا هنع كلذ لقن كلذكو ٠۹۲١ ۹۷۸ ٠٠١١. :مقرب هللا دبع لئاسم )٥(

 ٠٤١١. :مقر ةلأسملا «هلئاسم يف

 .بابلا ثيدح :يأ ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷

 رهو سحلاو ‹«سواطو ءاطع نع فورعملا ره اذهو

 . “رمح بهذڏذم رهاظو «"ىعفاشلاو "كلام بهذم

 . هيف لیق ام انرکذو «مدقت دقو «ةشئاع ثيدح مهتجحو

 هنأ» : ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يور دقو

 "يلع :ةياأور نم ((نییعس یعسو «نيفارط فالط

 .۲۹۳ ۰۲۹۲/۳ هفنصم يف ةبیش يبآ نبا :مهنع هاور (۱)

 ‹۳۹۲/۲ يناقرزلا حرشو ۰۲۸/۲ يقوسدلا ةيشاح :ةيكلالا بهذمل رظنا (۲)

 ۲۳١. /۸ رلا دبع نبال دیهمتلاو ۳۹۹/۱ دهتجملا ةيادبو

 يوونلل عومجلاو ٠٤۳ ۱۲۷/۲ يمرجيبلا ةيشاح :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)

TE ITA 

 ٤۳۸/۳ ‹ ٤٤/٤« فاصنإلا :بهذملا اهيلع يتلا يهو ءةياورلا هذه رظنا ()

 ٠٠١/۳. عورفلاو ۲٢/ ۳١-٠۳٦ مالسإلا خيش یواتف عومجمو

 يف كسانملا باتك نم (۳) :مقر بابلا وهو «جحلا دارفإ باب يف كلذ مدقت )٥(

 .دواد يبأ ننس

 قيقحتلا يف يزورجلا نبا هقيرط نمو ۲٦۳/۲ هننس يف ینطقرادلا :هنع هاور (0)

 ىليل يبأ نباو «فيعض دواد يبآ نب صفح" :ينطقرادلا لاق مث ۲

 ."مهولا ريثك ظفحلا ءيدر

 كورتم ةرامع نب نسحلا" :لاقو «ةيناث قيرط نم هنع ينطقرادلا هاور مث

 .'ثيدحلا

 ٠٤۹/۲‹ قيقحتلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو «ةئلاث قيرط نم هنع هاور مث

 .'ثیدحلا كورتم وهو كرابم هل لاقي هللا دبع نب یسیع" :لاقو



 YY“ كسانملا باتك

 ¢ نيصح نب نارمعو < رمع نب هللا دبعو < دوعسم نباو ). . )۲( ن )1(

 .۲۲۸/۰۵-۲۲۹ دیهمتلا يف ربلا دبع نبا هفعضو

 ةيارلا بصنو ۲۷۹ /۷ لامكلا بيذهت يف امك- يلع دنسم يف يئاسنلا هاورو

 «۳۷۸/۱-۳۷۹ ناهبصأب نیثدحنا تاقبط يف يناهبصألا هاورو ۳/١-٠

 :لاق ةيفنحلا نب دمحم نب ميهاربإ نع يراصنألا نمهحرلا دبع نب داح نع
 ىعسو «نيفاوط امه فاطف «ةرمعلاو جحلا نيب عمج دقو دمحم يبأ عم تفط

 هللا یلص هللا لوسر نأ هثدح دقو كلذ لعف ًايلع نأ ينثدحو «نييعس امه

 .كلذ لعف ملسو هيلع

 هفعض اذه دامو :حيقنتلا بحاص لاق : ٠٠١/۳ ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق

 ثيدحلاو «لوهجم وه :ظافحلا ضعب لاق .تاقثلا يف نابح نبا هركذو «يدزألا

 .یھتنا .حصي ال هلجأ نم

 .نوقثوم هتاور : ۳١ /۲ ةياردلا يف رجح نبا لاقو

 قيقحتلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو ۲٠٤/۲ هننس يف يطقرادلا هاور (1)

 نمو «فيعض ديزي نب ورمع وه «اذه ةدرب وبأ :ينطقرادلا لاق مث ۲

 .ءافعض دانسإلا يف هنود

 قيقحتلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو ۲٥۸/۲ هننس يف ينطقرادلا هاور (۲)

 وهو «ةرامع نب نسحلا ريغ مكحلا نع هوري م" :ينطقرادلا لاق مث, ۲

 ."ثيدحلا كورتم

 قيقحتلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو ٠۲٠٤/۲ هننس يف ينطقرادلا هاور (۴)

 نم اذهب ثّدح يدزألا ىيحي نب دمحم نإ :لاقُي :ينطقرادلا لاق مث .۲

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ :دانسإلا اذهب باوصلاو «هنتم يف مهوف «هظفح



1V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .''اهنم َءيش تبثي الو

 رباج ثيدح اولوات نیيعس نم عتمتملل دب ال :اولاق نيذلاو
 :ًادج ةهركتسم تاليوأتب

 ةفص ىلع نيفاوط :يأ «ًادحاو ًافاوط»» :مهضعب لاقف

 .هسفن ىلإ ال «فاوطلا ةفص ىلإ ةعجار ةدحولاف «ةدحاو

 .هنالطبب دهشي مالكلا قايسو «دعبلا ةياغ يف اذهو
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ هب دارآ :يقهيبلا لاقو

 ءادرفم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنإف ءةصاخ نينراق اوناك نيذلا

 ىفتكاف «يدهلا قاس نم الإ «مهمارحإ نم اولجي نأ هباحصأ رمأو

 ."دحاو فاوطب نونراقلا هباحصأو وه

 اولح مهلك هباحصأ نم اونرق نيذلا نإف ےأادج ديعب اذهو

 دمحم هب ثّدح دقو «يعسلا الو فاوطلا ركذ هيف سيلو «ةرمعلاو جحلا نرق

 فاوطلا ركذ نع عجر هنإ :لاقّيو ءأرارم باوصلا ىلع يدزألا ىيحي نبا

 .ملعأ هللاو «باوصلا ىلإ يعسلاو

 ۱۰۸/۰-٠٠۹‹ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا :نم لك راثآلا هذه فعض دقو (۱)

 نباو ۲-٥٩ قيقحتلا يف يزوجلا نباو ء٦۷ /۷ ىلحلا يف مزح نباو

 حتف يف رجح نباو ء4٤۱۹ ٥/ ٠٤٠١ء ١١۳-١1٤ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك

 .0 0/۲ هحرش يف يناقرزلاو ٥۷۸ /۳ يرابلا

 ٠٠٠/١. هل ىربكلا ننسلا يف :هنع مالكلا اذه ىنعم رظنا (۲)



 940 كسانملا باتك

 اوغلبي مل «ةريسي داحآ مهو «مهرئاس نم يدهلا قاس نم الإ «ةرمعب

 .ةسمخلا الو لب ءةرشعلا

 نیب دحاو فاوطب مهلك مهئافتکا يف ًادج رهاظ ثيدحلا لب

 ثيدح الإ «ضراعم ثيدحلا اذه تاي لو ءةورملاو [/۷ ]٤ افغصلا

 ال ةورع لوق نم ةدايزلا كلت نأ ظافحلا ضعب ركذ دقو «ةشئاع
 ."اوق نم

 :دحاو يعسب عتمتملا ءافتكا سابع نبا نع تبث دقو

 نب ديلولا نع :هللا دبع هنبا كسانم يف دمحأ مامإلا ىور

 نراقلا :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نع ملسم
 ."ةورملاو افصلا نيب يعسو «تيبلاب فاوط هيزجي ؛عتمتملاو درغملاو

 لئس هنأ سابع نبا نع ةمركع نع يراخبلا حيحص يف نكلو
 ىلص ينلا جاوزأو راصنألاو نورجاهملا لهأ :لاقف ؟جحلا ةعتم نع

 لوسر لاق ءةكم انمدق املف ءانللهأو عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا

 دلق نم الإ ؛ةرمع جحلاب مكلالهإ اولعجا :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 «بايثلا انسبلو ءءاسنلا انيتأو ءةورملاو افصلابو تيبلاب انفط «يدملا
 انرمأ مث «هلع يدها غلبي ىتح لحج ال هنإف ؛يدهلا دلق نم :لاقو

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .جحلا دارفإ باب يف ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا قبس ()
 ٠۳۸. «۳۹/۲۱ یواتفلا عومجم رظنا .ةيميت نبا ًاضيأ هركذ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 انفطف انثج كسانملا نم انغرف اذإف جحلاب لهن نأ :ةيورلا ةيشع

 ا ا ل اس ب ی ا ا

 یک اسف ر ةاشلا <« اا کراصما لإ ر اذإ زتو

 هيلع هللا یلص هیبن هّسو هباتک يف هلزنآ هللا ناف «ةرمعلاو جحلا نيب «ماع

 .ثیدحلا يقاب ركذو «"”ةكم لهأ ريغ سانلل هحابأو «ملسو

 نإف «عتمتملا ىلع يعسلا ددعت يف هنم حرصأ وه لب «ءاوس ةشئاع

 لعلف ءاطع نع يعازوألا نع ديلولا هاور ام سابع نبا نع حص

 .ناتياور اهيف دمحأ مامإلا نع امك «ناتياور ةلأسملا يف هنع

 ىعسي مك عتمتملا :يبأل تلق :لاق هللا دبع لئاسم ينو

 فاط نإو «دوجأ وهف ؛نیفاوط فاط نإ :لاق ؟ ةورملاو افصلا نيب

 بجعأ وهف ؛“نيفاوط فاط نإو :لاق «ساب الف ؛ًادحاو ًافاوط

 ٠۹٩. :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 لوق باپ-۷ «جحلا باتک ف ‹«حتفلا عم ¥0-0/۳ يراخبلا حیحص )۲(

 .(مارَحْلا دجسَملا يريضاَح هله نكي مل نمل كلذ) ىلاعت هلل

 .ًاطخ وهو .ًادحاو ًافاوط :لصألا يف ()

 عومج نمو 1° ۲ :مقر نيتلاسملا هللا دبع لئاسم نم بيوصتلاو

 . "۲-4 ىراتفلا



 VY" كسانملا باتك

 اولهأ نيذلا فاطف» :اهوق ةشئاع ثيدح نم مهف دمحأو

 دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث ءاولح مث «ةورملاو افصلابو تيبلاب ةرمعلاب
 .“ءودقلا فاوط اذه نآ «"«مهجحب ینم نم اوعجر نأ

 ناك اذإ ءةفرع نم مداقلل هريغو يذورملا ةياور يف بحتساو

 .مودقلا فاوط فوطي نأ مح

 °" ضرفلا فاوط هب دارملا

 «عيمجلا نيب كرتشم ضرفلا فاوط ناف «هنم وهس اذهو

 ثيدجبم دارملا سيلو «نراقلا نع هتفن ام عتمتملل تتبثآ ةشئاع

 "اإ هاو تورلا اغلا نيب فاوطلا الإ ةع

 )١( :مقر ةلأسملا ءهللا دبع لئاسم ٩۲۲ و ٠٠١١ :مقر ةلأسملا يف اهوحنو ۹۷۸.

 .هجيرخت مدقت ()

 .هجيرخت مدقت ()

 )( ينغملا :رظنا ١/ ٠١.

 .مرثألا نع هركذ ثيح ١/ ۳٠٠١ ينغملا :رظنا ()

 هباتك يف كلذو ءةمادق نبا :وه «هباحصأ نم دمحأ مامإلا ىلع در يذلا اذهو )١(

 ۳۱١-٠١". /۰ ينغم ا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۷۸

 :'بابلا رخآ يف لاق مث

 هيلع هللا ىلص ينلا [ب ]۷٤/ نأ رباج نع نيحيحصلا ينو

 نم تللح») :ةورملاو افصلابو ةبعكلاب تفاط امل ةشئاعل :لاق ملسو

 ينأ يسفن يف دجأ ينإ هللا لوسر اي :تلاق («ًاعيج كترمعو كجح

 نم رلا دبع اي اهب بهذاف»:لاق ؟تججح نيح تيبلاب فطأ

 ."«ميعنتلا نم اهريعأف

 ننس رصتخو .نراقلا فاوط باب )٥٤( :مقر بابلا ٠٤٥١/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳۸۲-۳۸۵ /۲ دواد يبا

 كفاوط» :امن لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةشئاع نع ءاطع ثيدح دنع

 .«كترمعو كجحل كيفكي ءةورملاو افصلا نيبو تيبلاب

 يف ۸۷۹/۲ هحیحص يف ةشئاع نع سوواط ثيدح نم هانعب ملسم هجرخأو

 . ...مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک
 AA‘ /Y هحيحص يف ةشئاع نع دهاجم ثيدح نم هانعم ًاضيأ ملسم هجرخأو

 . ...مارحإلا هوجو نایب باب-۱۷ «چحلا باتک ين

 .ميعنتلا ةرمع باب-١ «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷٠۹/۳ يراخبلا حيحص (۲)

 ...مارحإلا هوجو نايب باب-۱۷ «جحلا باتک يف ۸۸۱ /۲ هحیحص ين ملسمو

 .ًاعيمج اهجحو اهترمع نم تلح اهنأ :يراخبلا دنع سيلو .-هل ظفللاو-



 1۷۹ كسانملا باتك

)1( 
 مزتلملا باب
 دايز يبآ نب ديزي هدانسإ ف :ظفاحلا لوق بقع خيشلا لاق

 ."دهاجم نع :هلوق ىلإ هب جتحي الو
 نع بيعش نب ورمع ٺيدح نم يقهيبلا یورو :ليذملا لاق

 )٥٥(. مقر بابلا ٤٥۱/۲ دواد يبأ ننس (۱)
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف امل :لاق ناوفص نب نمحرلا دبع ثيدح دنع

 فيك نرظنألف «قيرطلا ىلع يراد تناكو «يبايث ٌنسبلأل :تلق ءةكم ملسو

 هيلع هللا یلص ينلا تیآرف «تقلطناف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عنصی

 ىلإ بابلا نم تيبلا اوملتسا دقو «هباحصأو وه ةبعكلا نم جرحخ دق ملسو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو «تيبلا ىلع مهدودخ اوعضو دقو «ميطحلا
 .مهطسو

 دايز يبأ نب ديزي قیرط نم ٤/ ۳۳۲-۳۳٠. هحیحص يف ةيزخ نبا هجرخأو

 نب ديزي ناك نإ .ةبعكلا نم جورخلا دنع تيبلا مازتلا باب" :هلوقب هل بوبو
 ."باتكلا لوأ يف انطرتشا يذلا طرشلا نم دايز يبأ
 لو ءهطرش نم وه سيل" :لاقف ١١١/٠١ ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا بقعو
 ."انعومسم يف ثيدحلا اذه عقي

 ٤٠١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 ٤/ ۳۲٤. ةيزخ نبا حیحص ىلع هقیلعت يف هریغل هنسحو
 نب دیزی هدانسإ يف" :هلوق وه همالک لماکو ۳۸٣. /۲ دواد يبأ ننس رصتخم (۲)

 نع هٻ درفت دايز يبأ نب ديزي نأ ينطقرادلا رکذو «هل جتحجي الو «دایز يبأ
 .'"دهاجت



A۰ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 قزلي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیآر» :لاق هدج نع هیبآ

 .'«مزتلملاب هردصو ههجو

 نكرلا نيب ام مزلي ناک هنأ سابع نبا نع :اضيأ يقهيبلا ينو

 مزلي ال مرتلملا يعدي بابلاو نكرلا نيب ام» :لوقي ناكو «بابلاو
 ."«هايإ هاطعأ الإ ءًائیش هللا لاسی حا امهنیب ام

 :لاوقآ هيف ليقف ميطحلا امأو

 .مزتلملا وهو «بابلاو نكرلا نيب ام هنآ :اهدحأ

 رادجلا اذه كرتو عفر تيبلا نأل ءرجحلا رادج وه :ليقو
 .اموطحم

 هركذ يذلا وهو «“”هسفن رجحلا ميطحلا نأ حيحصلاو

 . ٠١٤/١ ىربکلا يقهيبلا ننس (1)

 .۲۸۹ /۲ هننس يف ينطقرادلا هجرخأو

 .11/0 يقهيبلا ننس (۲)

 نيٻ مزتلملا اذه :لاق سابع نبا نع ۷٦/٥ هفنصم يف قازرلا دبع یورو

 ١١١/١. ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هدانسإ ححصو .بابلاو نكرلا

 ء١۹۰٠ ٩/ نادلبلا مجعمو ٦/ ٤۳۷ رجح نبال يرابلا حتف :لوقلا اذه رظنا (۳)

.V/¥ 

 ١/ ٤۳۷. رجح نبال يرابلا حتف :رظنا .هيف سانلا ماحدزال ًاميطح يمسو

 ۲٠٠١. :ص ءاهقفلا سينو ٤/ ٠۷١ برعلا ناسل :لوقلا اذه رظنا )٤(

 ء١١/١٤٠ برعلا ناسلو ٤٦٤/٤ نادلبلا مجعم :لوقلا اذه رظنا ()



 A۸1“ كسانملا باتك

 انآ انیب)») :لاق «ءءارسإللا ٹیدجج هيلع جتحاو «هحیحص ف يراخبلا

 ینعمب میطح وهو :لاق «'«رجحلا ين» :لاق ارو «میطحلا يف مئان
(Ds 

 .۸۸ /۸ قئارلا رحبلاو

 رثب :ليقو .رجحلاو مزمز نيب ام :ليقو .ماقملاو دوسألا نكرلا نيب ام :ليقو

 لوأ ىلإ دوسألا نكرلا لوأ نم :ليقو .اه ىدهُي ام اهيف ىقلي ناك يتلا ةبعكلا

 .ةبعكلا رادج :ليقو .بابلا ىلإ ماقملا نيب ام :ليقو .رجحلا

 . ٠۹۰/۰ ۲۷۳/۲ نادلبلا مجعمو ۱۹۰-۰۱۹٦ ۲٤۳ /۷ يرابلا حتف :رظنا

 باب-۲٤ «راصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲٤۱/۷ يراخبلا حيحص ٠)

 .جارعملا

 لوق باب-۷ ءايبنألا ثيداحأ باتك يف «حتفلا عم ٦/ ٤١ هحيحص ي هلاق ()
 ۰ .(الاص مهاخأ دومث ىلإو# ىلاعت هللا
 ليكو باب-۸ «ںيسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۱٤١/۸ هحيحص يف ًاضيأ لاقو

 رجح وهف ضرألا نم هيلع ترجح امو" :هلوق هلبقو . ...هب طیحو ظیفح
 ....يمس هنمو

 ٠۹۱/۷ هحیحص يف يراخبلا :هجرخا ام ًاضيأ لوقلا اذه ةحصل لديو
 نع .ةيلهاجلا يف ةماسقلا باب-۲۷ «راصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم

 الو «رجحلا ءارو نم فطيلف تيبلاب فاط نم» :لوقي سابع نبا هللا دبع
 هلعن وأ هطوس يقليف فلحي ناك ةيلهاجلا يف لجرلا نإف «ميطحلا :اولوقت
 .((هسوق وأ

 فلاح اذإ اوناك مهنأ ىنعملاو" ءًاميطح رجحلا ةيمست ببس نيب رثألا اذهو



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ًاصع وأ ًاسوق وأ ًاطوس وأ العن رجحلا يف فيلحلا ىقلا ءًاضعب مهضعب

 ليعف وهو «مهتعتمأ مطحي هنوكل «كلذل ميطحلا هومسف «مهفلح دصقل ةمالع

 .لعاف ینعمب

 .ءيش يفن ىلع اوفلجي نأ اودارأ اذإ مهنأش ناك كلذ نوكي نأ لمتحيو

 كلذ ين هملظ نم ىلع اعد اذإ ناك مهضعب نأل ؛ميطحلا يمس امنإ :ليقو

 .كله عضوملا

 نع هب رصق هنأل وأ .هيلع رجحت امل ًاميطح رجحلا يمس :يلكلا نبا لاقو

 .لوعفم ینعمب لیعف نوکی اذه ىلعف .هنع جرخأو تيبلا عافترا

 يرابلا حتف ."هيف ءاعدلا دنع ماحزلا نم ًاضعب مهضعب هيف مطحي سانلا نأل وأ

۷/ 140. 



 AY كسانملا باتك

 .'عمجب ةالصلا باب

 ىلإ ةعاجو يروثلا نايفس بهذو :يرذنملا لوق دعب لاق

 ثيدح تاياور ضعب يف ءاج امك "امه ةدحاو ةماقإب امهيلصي هنآ
)۳( )6( 

 دواد يب ننس رصتخو )٠٥(. :مقر بابلا ٤۷٤/۲-٤۷۷ دواد يب ننس (۱)

6-۲ . 

 ىلإ تافرع نم رمع نبا عم تلبقآ :لاق هيأ نع ميلس نب ثعشا ثیدح دنع
 وأ «ماقأو نذاف ةفلدزملا انيتأ ىتح «ليلهتلاو ريبكتلا نم رتفي نكي ملف «ةفلدزملا

 :لاقف انيلإ تفتلا مث «تاعكر ثالث برغملا انب ىلصف «ماقأو نذاف ًاناسنإ رمأ

 نب جالع ينربخأو :لاق «هئاشعب اعد مث «نيتعکر ءاشعلا انب ىلصف «ةالصلا

 :لاقف «كلذ يف رمع نبال ليقف :لاق «رمع نبا نع يبآ ثیدح لثم ورمع

 .اذکه ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم تیلص

 لاقف») :هلوق نکل «حیحص" ۱۷۰۳ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا لاق

 ."...((ماقاف») ظوفحلاو ءذاش ((ةالصلا

 ربلا دبع نبال ديهمتلاو ء١/١۱۷ يباطخلل ننسلا ماعم :ين هنع يروثلا لوق رظنا (۲)

 ۲۳٣. /۳ يذمرتلا ننسو ۰۱۲۹/۷ یلحلاو ۲۱٤/۲ راثآلا يناعم حرشو ۹(,( 

 .ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا باب- ٤۷ «جحلا باتك 4۳۷ /۲ يف ملسم اهجرخآ ()

 .عمجب ةالصلا باب-١٠ «كسانملا باتك يف ٤۷١١/۲ هننس يف دواد وبأو

 نيب عمجلا يف ءاج ام باب-٩٠ «جحلا باتک ين ۲۳۰ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا

  .نيتالصلا نيب عج نمل ةماقإلا ۲١- ءناذألا باتك يف ۳٤٤ /۲ یبتجنا يف يئاسنلاو

 اذه دوجو ضرتفملا نم ناكو «عوبطملا نم طقاس اذه هللا هحر يرذنملا مالك (6)



“Afةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت  

 تاياور نم ظوفحم وهو :ربلا دبع نبا لاق :"ليذملا لاق

 ءاشعلاو برغملا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ- "تاقثلا

 .-ةدحأو ةماقإب عمجمب

 هللا ىلص يلا نأ» سابع نبا نع كلذ تبث دقو :تلق

 .«ةدحاو ةماقإب ءةفلدزملاب نيتالصلا ىلص ملسو هيلع

 . نيتماقإو نيناذأب امهيلص :كلام لاقو

 ۳۹۹/۲-٤٠۲. يف مالکلا

 !!!.ميقلا نبال ٠٠٠ /۲ عوبطملا يف اذه يرذنملا مالك لعج دقو

 .عوبطملا نم ةطقاس (ليذملا لاق) (۱)

 نم بئذ يب نبا ثيدح نم ظوفحع وهو" :لوقي ثيح ۲٠٠/٩ دیهمتلا (۲)
 ."تاقثلا ظافحلا ةياور

 ريبحلا صيخلتلاو 1۹/۳ ةيارلا بصن يف امك- يناهبصألا خيشلا وأ هاور (۳)

 نم امهالك .۲۸۷ :ص «عادولا ةجح# هباتک يف مزح نباو «- ۱۹۳-۱

 .هٻ سابع نبا نع ريب نب ديعس نع ليهک نب ةملس نع يروثلا نايفس قيرط
 داش سابع نبا ثیدح نم وهو ۱۲۹٨/۷ یلحلا يف مزح نبا هححصو

 .رمع نبا ثيدح نم ظوفحماو
 .ملعأ هللاو 1۹ /۳ ةيارلا بصنو ء۹۳ ١/ ريبحلا صيخلتلا :رظنا

 ىربكلا ةنودملاو ۲٠٠/۹ ربلا دبع نبال ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا )٤(

 ۷°٥. :ص ئزج نبال ةيهقفلا نيناوقلاو ۲ ۲



 Ao" كسانملا باتك

 ىلص هنأ دوعسم نبا ثيدح نم يراخبلا حیحص يفو

 .ةماقإو ناذأب اهدحو ةدحاو لك نيتالص

 نع هللا | يضر رمع نع اذه يورو :رذنملا نبا لاق

 ع س يور هکر هولا م هیر لمر لع هلا یلص

 “° ° ىللذك ةفلدزملاب امهالص هنآ باطخلا

 ." طقف نيتماقإب امهيلصي هنأ :مساقلاو لاسو قاحسإ بهذمو

 ماقأو نأ نم باب-۹۷ «جحلا باتک ين «حتفلا عم ٦۱۲/۳ يراخبلا حيحص )١(

 ۰ .امهنم ةدحاو لكل

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ,.,  ۲ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور (۲)

 .۲۹۳ :ص عادولا ةجح يف مزح نباو «هححصو ١

 ٦۱۳/۳. يرابلا حتف يف رجح نبا هححصو

 مزح نبا هقيرط نمو «بلاط يبآ نب يلع نع ۲٠٤/۳ ةبيش يبأ نبا هاورو

 .لسرم هنآ مزح نبا هنع ركذو .۲۹۳ :ص عادولا ةجح يف

 .دوقفم جحلا صج اميف طسوألا باتك (۳)

 .-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع رثأ جيرخن قبس )٤(

 ۲٦۱/۹. ربلا دبع نبال دیهمتلا (۵)

 ًايورم هدجن مل «سداس لوق انه اهو : ۲۹۲ص عادولا ةجح يف مزح نبا لاقو

 .يلعو دوعسم نباو رمع نع هرکذ مث «ملسو هيلع هللا یلص يڼلا نع
 ٠ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف قاحسإ هيلإ بهذ امل رظنا ٠٤١١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٦

 ةياور ]1 [Vo/ وهو «"هدقتما رمع نبا ثیدح مهتجحو

 "رجا نع

 روث يبأو هع حصألا ف یعفاشلاو "رہا بهذمو

 دحاو ناذآب امهيلصي هنآ :”يواحطلاو «نوشجاملا كلملا دبعو

 ملسم ىلع يوونلا حرش :دمحم نب مساقلاو رمع نب هللا دبع نب ماس بهذلو
IAA/A۲۷۹ ٩/ ةمادق نبال ىغملاو . 

 .ًابيرق رمع نبا ثيدح جرخت يتايس (۱)
 ةمادق نبال ينغملاو ء١١٤۱ :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم :ةياورلا هذه رظنا (۲)

.YA/o 

 فاصنإلاو ۱ عانقلا فاشکو ۲۸۰-۲۷۹ ٩/ ةمادق نبال يغملا :رظنا (۳)

۱ 

 نبال يرابلا حتفو ‹۱۸۸/۸ ملسم ىلع يوونلا حرش :ةيعفاشلا بهذمل رظنا )٤(

 .1۱۳/۳ رجح

 .مساقلاو لاسو قاحسإ لوقك «ناث لوق مهو

 ٦۱۳/۳. يرابلا حتفو ۱۸۸/۸ يوونلا حرش :رظنا

 .ةدحاو ةماقإو ناذأب امهيلصي هنأ ةلاأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذمو

 ١/ ٤٠١. ءاهقفلا ةفحتو ٠/٤ يسخرسلل طوسبملاو ١ :ص كولملا ةفحت :رظنا

 ١/ ۲۸١« ةمادق نبال ينغملاو ۱۸۸/۸ يوونلل ملسم حرش :يف اموق رظنا )٥(

 . 1٠١/۳ يرابلا حتفو ٤۸١ /۲ يناقرزلا حرشو

 ۲٠٤/۲. راثآلا يناعم حرش يف (0)



 AV“ كسانملا باتك

 .'ليوطلا رباج ثيدح مهتجحو «نيتماقإو

 .فلكتلا نم بورضب ثيداحألا هذه نيب عمجلا موق فلكت دقو

 :تاياور ثالث كلذ يف رمع نبا نعو

 .طقف نيتماقإب امهنيب عمج هنأ :نهادحإ

 .امه ةدحاو ةماقإب امهنيب عج هنأ :ةيناثلاو

 ."نيتياورلا دواد وأ ركذ دقو

 .ةماقإ الو ناذآ الپ امهالص هنآ :ةغلاثلاو

 ةجح باب-۱۹ «جلا باتک يف ۸۸٦/۲-۸٩۹۲« هحیحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 دحأو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ءةفلدزملا ىتأ ىتح») :هيف ءاج ثيح

 .((نيتماقإو

 ٠١- «كسانملا باتك يف ٤١٥ /۲ هننس يف اهجرحخأ دقف «هنع ىلوألا ةياورلا امأ (۲)

 .«ىلوألا يف داني ملو ءةالص لكل ةدحاو ةماقإب» :هظفلو ‹«عمجب ةالصلا باب

 بابلاو باتكلا يف ٤۷٦/۲ هننس يف اهجرحخأ دقف «هنع ةيناثلا ةياورلا امأو

 .نيقباسلا

 :ةظفل ««ةدحاو ةماقإب» :هلوق دعب داري نأ الإ ,ذوذشلاب اهيلع ينابلألا مكحو

 .(ةالص لكل»»

 . ٤۱۹ :مقر دواد يبأ ننس فیعضو ء۱۷۰۰ :مقر دواد يبآ ننس حيحص :رظنا

 باب- ۷ «جحلا باتک ف ATA-4۹Y» /۲ ملسم حیحص ف ثیدحلاو

 .ينابلألا اهركذ يتلا ةدايزلا نود « ... ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا



A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نب دامح انثدح لاهنملا نب جاجحلا انثدح يوغبلا كلذ ركذ

 ر رثكي ناكو «ةفرعب رمع نبا عم تفقو :لاق نيريس نب سنآ نع ةملس
 وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ

 مث ًاضوتف بعشلا لخد «ةفرع نم انضفأ املف ءريدق ءيش لك ىلع
 ملو برغملا ىلصف «ةالصلا :لاق مث «هتلحار ضرعف عمج ىلإ ءاج

 نذؤي ملو ءءاشعلا ىلص مث ةالصلا :لاق مث «ملس مث «مقي ملو نذؤي

 عمجلا وهو «رباج ثيدجب ذخألا :هلك كلذ يف حيحصلاو

 :نينثا نهيجول «نيتماقإو ناذأب امهنيب
 :ةفلتخ ةبرطضم هاوس ثيداحألا نأ :امهدحأ

 :مدقت امك «بارطضالا ةياغ ين رمع نبا ثيدح اذهف

 ."ةماقإ الو ناذأ الب امهنیب عمحلا هلعف نم رمع نبا نع يورف
 .ةدحاو ةماقإب امهنيب عمجلا هنع يورو

 .“ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب امهنيب عمجلا هنع يورو

 ۲۸١. :ص عادولا ةجح يف مزح نبا :يوغبلا قيرط نم هجرخأ (1)

 . ۱۲۸/۷ یلحملا يف مزح نبا هححصو

 .قبس دقو «يوغبلا هاور امک (۲)

 .ًاضیأ قبس دقو «دواد وبآ هاور امک (۳)

 «عمجب ةالصلا باب-١٠ «كسانملا باتك يف ۰٤۷۷ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرخأ )٤(

 .هركذ قباسلا بابلا ثيدح وهو .هيبأ نع ميلس نب ثعشأ نع



 A۹“ كسانملا باتك

 امهنيب عمحجلا ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ ًادنسم هنع يورو
 .ةدحاو ةماقإب

 .نيتماقإب امهنيب عمجلا ًاعوفرم هنع يورو

 ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب امهنيب عمجلا :ًاعوفرم ًاضيأ هنعو
 یف

 . ةماقإ الو ناذأ ركذ نود امهنيب عمجلا :ًاعوفرم هنعو

 اهفالتخال اهب ذخألا طقسف «هنع ةحيحص تاياورلا هذهو

 ."اهبارطضاو

 ."هلعف هيلع فوقوم هنإف ؟دوعسم نبأ ثیدح امآو

 ةضافإلا باب- ٤۷ «جحلا باتك يف ۰4۳۸ ۰۹۳۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)

 . ...ةفلدزملا ىلإ تافرع نم

 باب-٦۹ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٦۱١/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .عوطتي ملو امهنيب عمج نم
 عم تیلص» :هرخآ يف ءاج «قباسلا هيبأ نع ميلس نب ثعشأ ثیدح سفن يف (۳)

 .«اذکه ملسو هيلع هللا یلص هلا لوسر
 نم ةضافإلا باب-۷٤ حلا باتك يف ۰۹۳۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخا )٤(
 . ...ةفلدزملا ىلإ تافرع

 .طقسيف :عوبطملا يف )٥(

 .۲۹۲ :ص مزح نبال عادولا ةجح :رظنا ()

 .هلعف نم :عوبطملا يف (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 يفن ىلع ةداهش نوکی نأ هتیاغف : "سابع نبا ثیدح امآو

 دهش دقو «ملع ةدايز ""هعم امهتبثأ نمو «"ةيناثلا ةماقإلاو «ناذألا

 .هعمسو هنیاع تباث رمآ ىلع

 ةماقإلا “هدعت نايب الإ هيف سيلف :ةماسا ثيدح امأو

 نم ثیدح ىلع ًامدقم هنع هتوکس سیلو «ناذألا نع تکسو «امه

 «هتبثأ نم ثيدح هيلع مّدَقل ءةلمج هافن ول لب ءًاحيرص ًاعامس هتبثأ

 .يفانلا ىلع تيفخ ملع ةدايز هنمضتل

 .بابلا ةيادب يف قبس دقو (1)

 .نيتباثلا :عوبطملا ين (۲)

 .هعمف :عوبطملا يف (۳)

 بعشلا لزنف «ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد» :هلوق وهو )0

 .كمامأ ةالصلا :لاقف ءةالصلا :هل تلقف ءءوضولا غبسي ملو ًاضوت مث «لابف

 لك خانأ مث «برغملا ىلصف ةالصلا تميقأ مث «غبساف اضوتف ةفلدزلا ءاجف
 .«امهنيب لصي ملو «ىلصف ةالصلا تميقأ مث «هلزنم يف هريعب ناسنإ

 باب ٩١- «چحلا باتک يف «حتفلا عم ٩٠١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ

 .-هل ظفللاو- ةفلدزماب نيتالصلا نيب عمجلا

 .ةغلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا باب-۷٤ «جحلا باتك ۹۳۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .امه نذؤي ملو «نیترم ماقأ هنأ هيف دهاشلاو

 يف ةرابعلا تفرحت نأ ناكف .(ددعب نايتإلا) :عوبطملا يف «(ددعت نايب الإ) ناکم ()

 .اديدش افيرحت عوبطملا



 ۹١“ كسانملا باتك

 ىلص هعمج ين «رباج ثيدح نم حص دق هنأ :يناثلا هجولا

 .نيتماقإو ناذأب امهنيب عمج هنآ «ةفرعب ملسو هيلع هلا

 نيتالصلا نيب عمجلاو «هفالخ طق تباث ثيدح يف تاي ملو

 [ب ]۷٠١/ ميدقتلا يف الإ ناقرتفي ال «ةفرعب امهنيب عمجلاك «ةفلدزم

 .ريخأتلاو

 مكح انذخأل ءةلمج ةفلدزمب عمجلا ثيداحأ عفادت انضرف ولف

 .ةفرع عمج نم عمجلا

 يف ملسم دنع وهو- «هجيرخت قبس يذلا ليوطلا رباج ثيدح سفن وه (۱)
 هيلع هللا ىلص ينلا ةجح باب-۱۹ «جحلا باتک يف ۸۸٦-۸4۲ /۲ هحیحص

 .ملسو

 ىلصف ماقأ مث ءرهظلا ىلصف ماقأ مث نذأ مث» :هلوق وه ءانه دهاشلا لحمو

 .«(رصعلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 عج نم لیجعتلا باب
 زوج الو ءرجفلا دعب يمري :هریغو كلام لاقو :يرذنملا لاق

 ."همالک مت . "كلذ لبق

 .(10) مقر بابلا ۲ دواد يبا ننس (۱)

 ةليل ةملس ماب ملسو هيلع هللا ىلص يلا لسرأ :تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح دنع

 مويلا «مويلا كلذ ناكو «تضافاف تضم مث ءرجفلا لبق ةرمجلا تمرف رحنلا

 .«اهدنع ينعت- ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نوکي يذلا

 ٠ .(۳ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ربلا دبع نبال ديهمتلاو ٠٥/١ يقوسدلا ةيشاح :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 ٥. /۳ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلاو ۲1۹4-۷

 نأ ضرتفملا نم يذلاو «دواد يبأ ننس رصتخم يف دوجوم ريغ يرذنملا مالك (۳)

 رصتخ شماه نم هنأ ىلع «ةيشاحلا يف تبثم هنآ الإ ٤/۲ ٤١-٥ ٠٠. يف نوکی

 نإف ءاذه ميقلا نبا باتك طوطخم كلذ ليلد «نتملا يف هتابثإ باوصلاو «يرذنمل ا

 .ةيشاحلا يف تبغا همالك يف دوجوم اذه يرذنملا مالك فرط

 نم هرکذ ثيح ۲۹۱/۰ يدابآ ميظعلا بيطلا يبأل دوبعملا نوع ىلع تفقو مث

 .هلل دمحلاو «يرذنملا مالك

 :يقهيبلا لاق" :اذه ةملس مأ نع ةشئاع ثيدح دعب هلوق وه يرذنملا مالك صنو

 لاق «دواد يبأ ثيدح دعب كلذ ركذو .هيلع رابغ ال حيحص دانسإ اذهو

 ناك اهيمر نأل ؛رجفلا لبقو ليللا فصن دعب اهجورخ نأ ىلع لدف :يعفاشلا

 قفاوو .ةعاسب رجفلا لبق تمر دقو الإ ةكمب حبصلا يلصت ال اهنأل ءرجفلا لبق
 :هريغو كلام لاقو «رجفلا عولط لبق يمرت :الاقف ‹«سوواطو ءاطع يعفاشلا

 ."كلذ لبق زوجي الو ء«رجفلا دعب يمرت



 “4۴۳ كسانملا باتك

 عفدي دمحأ مامإلا ناك :ربلا دبع نبا لاق :ليذملا خيشلا لاق

 ."هفعضيو اذه ةملس مأ ثيدح

 هللا ىلص ينلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو :ربلا دبع نبا لاق
 . "ويلا كلذ ىحض اهامر امنإ ملسو هيلع

 ةرمجلا يمري ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيأر» :رباج لاقو

 ««سمشلا لاوز دعب كلذ دعب ىمرو «هدحو رحنلا موي ىحض
 . "لسم هجرخأ

 نمف «سمشلا عولط لبق اهيمر يف اوفلتخا : “روث وبآ لاقو
 ."ةداعإلا هيلعو “زج مل «سمشلا عولط لبق اهامر

 ۲۷١۰. /۷ دیهمتلا (۱)

 مامإلا نع لقنو ۲٤۸/۲-٠٠٠ داعملا داز يف هسفن ميقلا نبأ هفعض اذکو

 .سيفن وهف كانه هعجارف .هفيعضت يف تاياور ةدع دمحأ

 .۲۹۸ /۷ دیهمتلا (۲)

 بابحتسا تقو نایب باب-۳٥ «جحلا باتک يف ٩٤٥/۲ ملسم حیحص )۳(

 رحنلا موي ةرمجلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمر» :هظفلو ءيمرلا
 .«سمشلا تلاز اذإف دعب امآو «ىحض

 .رهاظ اطخ وهو «"دواد وبأ" :عوبطملا يف (4)

 .هزجي :عوبطملا يف )٥(

 عولط لبق اهيمر يف اوفلتحخا نإ :روث وبأ لاقو" ۲۷١: /۷ ربلا دبع نبال ديهمتلا يف
 .'عامجوال انملس اوعمحجأ نإو «ةداعإلا هيلع ناكو ءاهامر نم زج سمشلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٤

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ "هتجحو :رلا دبع نبا لاق

 ناك ؛سمشلا عولط لبق اهامر نمف «سمشلا عولط دعب اهامر ملسو
 ."اهتداعإ همزلو ءةنسلل ًافلاخ

 لبق اهامر نميف ًافالخ ملعي ال هنأ رذنملا نبا معزو :لاق

 يف نأ تملع ولو :"'لاق .هئزجي هنأ ؛رجفلا دعبو «سمشلا عولط

 “.ةداعإلا كلذ لعاف ىلع تبجوأل ءًافالخ كلذ

 دعب الإ اهيمر زوجي ال هنأ ينعي يروثلا لوق ملعي ملو : "لاق
 ."سمشلا عولط

 ."يعخنلا ميهاربإو دهاجم لوق وهو

 اهامر نم ىلع ةداعإلا بجيب هنأ :رذنملا نبا بهذم ىضتقمف

 .سمشلا عولط لبق

 ۲۷٠/۷. ربلا دبع نبال ديهمتلا (۲)

 )٤( ربلا دبع نبال ديهمتلا ۷/۲۷١.
 .ربلا دبع نبا يأ )٥(

 «هانيكح يذلا روث يبأ لوق فرعي ملو" :هيفو ۲۷١« /۷ ربلا دبع نبال ديهمتلا )

 . يروثلا نع يواحطلا هركذ دقو



 4٥ كسانملا باتك

 ‹"سمشلا عولطب اهتيقوت يف حيرص سابع نبا ثيدحو
 اذهو «هلعف اذهف ءةمألا نيب هيلع قفتم ملسو هيلع هللا ىلص هلعفو

 .هلوق

 لاقو .هفعضو دمحأ مامإلا هركنأ دق ةملس ما ثیدحو

 دحأل صخرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلبي مل :كلام
 .”رجفلا عولط لبق "يمر

 :لوقيو انذاخفأ حطلي لعجف «تارمح ىلع بلطملا دبع ينب ةمليغأ ةفلدزملا

 .«سمشلا علطت ىتح ةرمجلا اومرت ال يب

 نم ليجعتلا باب-١٠ «كسانملا باتك يف ۰٤٨٩ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرحأ

 .-هظفل اذهو- عمج

 ةرمج يمر نع يهنلا-۲۲۲ «كسانملا باتك يف ۲۹4/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .سمشلا عولط لبق ةبقعلا

 عمج نم مدقت نم باب-1۲ «كسانملا باتك يف ٠۰۰۷/۲ هننس ين هجام نباو

 .رامجلا يمرل ىنم ىلإ

 ۰ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ."يمرب" :ديهمتلا ينو ."يمرلا يف" :عوبطملا يف (۲)
 راكذتسالاو ۲٦۹/۷ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هنع هلقن اذه كلام مالك (۳)

 ٥. /۳ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يطرقلاو 1/۳



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٦

 .”بابلا اذه رخآ ين لاق

 أ هانعم ملسمو يراخبلا جرخأو :لاق نأ لإ ."ةرمجلا تمر اھنآ

 .“همالک مت (“ءامسا لوم هللا دبع ةياور نم هنم

 ءال :تلقف ؟رمقلا باغ له ىنب اي :تلاق مث «ةعاس تلصف «يلصت

 :تلاق «معن :تلق ؟رمقلا باغ له :تلاق مث «ةعاس تلصف

 .عمج نم ليجعتلا باب )١١( مقر بابلا ٤۸۲ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتآلا ءامسأ ثيدح دنع

 لوسر دهع ىلع اذه عنصن اتك انإ :تلاق «ليلب ةرمجلا انيمر انإ :تلق :همامتو (۲)

 .ملسو هيلع هللا یلص هلا

 ةصخرلا ۲٠١- «كسانملا باتك يف ۲۹٤/١ ىبتجنلا يف يئاسنلا هوحن جرحخأو

 .ىنمب حبصلا رحنلا موي اولصي نأ ةفعضلل

 . ۱۷۱۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 باپب-۸ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ (۳)

 . ...ليلب هلهأ ةفعض مق نم
 عفد میدقت بابحتسا باب- ٤٩ «جحلا باتک ين ۰٤۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .هظفل ميقلا نبا ركذيسو . ...ةفعضلا

 )٤( يرذنملا رصتخ ۲/ ٤٠٥.



 ۹۷ كسانملا باتك

 حبصلا تلصف تعجر مث «ةرمجلا تمر ىتح انيضمف انلحتراف ءاولحتراف

 لوسر نإ ينب اي :تلاق ءانسلغ دق الإ انار ام هاته ای :امه تلقف .اهزنم يف
 .هنحَظل ملسل ظفل ينو «نُعْظلل نذأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ]۷٦/[ فصن دعب اهيمر زاوج ىلع لیلد اذه يف سیلو

 تبهذ دقو ءرجفلا ليبق ىلإ ةرشاعلا ةليللا يف رخاأتي رمقلا نإف ءليللا
 وأ رجفلا عم تلصو اهلعلف «ىنم ىلإ ةفلدزم نم “""هبوبيغ دعب ءامسأ
 .نيع ةعقاو يهف «هدعب

 .نعظلل ةصخر يهف اذه عمو

 عولط دعب يمرلا ىلع لدت امنإف «يمرلا مدقت ىلع تلد نإو

 وهو «"رذنملا نبا رايتخاو «"ةياور يف دمحأ لوق اذهو «رجفلا

 .امهباحصأو “ةفينح يبأو ٠ كلام بهذم

 .هبايغ :عوبطملا يف (1)

 .۳۷ ٤/ فاصنإلاو ١/ ۲۹٠ ينغمل ا :ةياورلا هذه رظنا (۲)

 .رجفلا لبق يمرلا زاوج مهدنع بهذملاو

 ٠٠١. /۲ عانقلا فاشكو ء۳۷ ٤/ فاصنإلاو ٩/ ۲۹٥ ينغملا :رظنا

 .ةيعفاشلا بهذم وهو
 .11۷ /۳ يرابلا حتفو ء١٠۱۸ /۸ يوونلل عومجماو ۲۹٤ / ءاملعلا ةيلح :رظنا

 ۲/۱ يرذنملا نبال عانقإلا :رظنا (۳)

 .ةيكلالا بهذم قيثوت قبس دقو )٤(

 ۳۷١/۲. قئارلا رحبلاو .۱۳۷ /۲ عئانصلا عئادب :ةيفنلا بهذمل رظنا )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۹۸

 "ربكألا جحلا موي باب
 موي ناذألا نأب حرص دق نآرقلاو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 رحنلا موي عقو امنإ «كلذب ءادنلا نأ فالح الو «"ربكألا جحلا

 .رحنلا موي ربكألا جحلا موي نأ ىلع عطاق ليلد اذهف

 )٦۷(. مقر بابلا ٤۸۳«‹ /۲ دواد يبآ ننس )۱(

 :نیثیدح دواد وبآ رکذو

 رحنلا موي فقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» رمع نبا ثيدح :لوألا

 :لاق «رحنلا موي :اولاق ؟اذه موي يأ :لاقف «جح يتلا ةجحلا يف تارمجلا نيب

 .«ربكألا جحلا موي اذه

 باب-١۷ «كسانملا باتک يف ۱۰٩۱٦-۱۰٩۱۷ /۲ هنس ف هجام نبا هجرخأو

 . ۱۷٠٤ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ال نأ ىن رحنلا موي نذؤي نميف ركب وب ينشعب :لاق ةريره يبأ ثيدح :يناثلا

 ءرحنلا موي ربكألا جحلا مويو «نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب جحي
 | .جحلا ربكألا جحلاو

 «ةعداوملاو ةيزحلا باتك يف «حتفلا عم ۳۲۲ ٦/ هحیحص يف يراخبلا هجرخآو

 ؟دهعلا لهآ ىلإ ذبنی فک باب١
 .كرشم تيبلا ججي ال باب-۷۸ «جحلا باتك يف 4۸۲ /۲ هحیحص يف ملسمو

 نأ ربكألا جَحْلا مْوَي سالا ىلإ هلوُسَرَو هللا َنِم َناذأوإل :ىلاعت هلوق يف كلذو (۲)
 .۳ :مقر ةيآلا ةبوتلا ةروس .(لوُمَرَو نيكرشُملا نم ُءيرپ هللا



 ۹۹ كسانملا باثك

 ىلإ "”يعفاشلاو هللا دبع هنباو "باطخلا نب رمع بهذو

 موي :اولاق امك «مويلاب مايألا نع ربعف ءاهلك جحلا مايأ :ليقو
 .“يروثلا هلاق «نيفص مويو ءلمحلا

 .“لوألا لوقلا باوصلاو

 .۳۷۸ /۳ هفنصم ين ةبیش يبآ نباو 1۸/۱١ هریسفت يف يربطلا هاور (۱)

 .1۸/۱۰ هریسفت يف يربطلا هاور (۲)

 ٠۹/٠١ يفو «ںيبزلا نب هللا دبع نع 1۸/۱١ ًاضيأ هریسفت يف يربطلا هاورو

 .سابع نب هللا دبع نع
 .يطرقلاو ضايع يضاقلا كلذ لقن (۳)

 ٤٠. /۸ يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلاو ۲۲٤/۸ يوونلل عومجلا :رظنا

 يضاقلا لقن ركذ نأ دعب ۲۲٢/۸ عومجما يف لاقو ءاذه در يوونلا نأ الإ

 يعفاشلا بهذم لب «لاق امك سيلو" :لاق «يعفاشلا نع كلذ ضايع

 ."قبس امك «رحنلا موي هنآ هباحصأو

 . ۱۱۹/۹ ملسم حرش يف كلذك هدرو

 )٤( هریسفت يف ېربطلا هنع هاور ۷٤/٠١.

 يربطلا ريسفت رظنا .ًاضيأ دهاجم نع يورم وهو ۷٤/٠١.

 .رحنلا موي هنآ يآ )٥(

 ۰۷۰ ٦۹/۱۰ هریسفت يف يربطلا هاور .بلاط يبا نب يلع نع يورم وهو

 ۲٠٠/۲. قازرلا دبع ریسفتو ۰۳۷۹ /۳ ةبیش يبآ نباو ۰۷۲ ۱

 «۷۳ ۰۷۲ «۷۰ 1۹/۱۰ هریسفت يف يربطلا هاور .یفوآ يبأ نب هللا دبع نعو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۰

 .۳۷۹ ۰۳۷۸ /۳ ةبيش يبأ نباو ۲۹۷ /۲ قازرلا دبع ریسفتو

 ةبيش يبأ نباو «۷۳ ٠١/ ۷١ هريسفت يف يربطلا هاور .ةبعش نب ةريغملا نعو

۳/ ۳۷۹ 

 نباو ۰۷۲ «۷۱ ۰۷۰/۱۰ هریسفت يف يربطلا هاور .سابع نب هللا دبع نعو

 ٤/ ٠٠۲. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۳۷۹ /۳ ةبيش يبأ

 .۳۷۹ /۳ ةبيش يبأ نباو ۷١/٠١ هريسفت يف يربطلا هاور .ةفيحج يبأ نعو

 ۳۱۸/۲ هریسفت يف ریثک نباو ۷٤/٠١ هریسفت يف يربطلا هحجرو

 .۳۳۳ /۲ هریسفت يف يناكوشلاو



 ۷۰۹ كسانملا باتك

 ةفرع كردي مل نم باب
 نب يلع لاقو :لاق بابلا رخآ نيدلا سمش خيشلا لاق

 "." يعشلا ريغ هنع وري ل سرضم نب ةورع :ينيدملا

 . ٤0۹/۲-٤٠١ يرذنملا رصتخو )٩۹(. مقر بابلا ۲-٤۸۷ دواد يبآ ننس (۱)

 ىلص هللا لوسر تيتأ :لاق يئاطلا سرم نب ةورع ينربخأ يعشلا ثيدح دنع

 .ءيط لبج نم هللا لوسر اي تئج :تلق -عمجب ينعي- فقول اب ملسو هيلع هلل
 يل لهف «هيلع تفقو الإ ليج نم تکرت ام هللاو «يسفن تبعتآو «يتيطم تللكأ
 ىتأو ءةالصلا هذه انعم كردأ نم » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «جح نم

 .«هثفت یضقو هجح مت دقف ءًأراهن وأ اليل كلذ لبق تافرع

 ءاج ام باپ-۵۷ حلا باتک يف ۲۳۸/۳-۲۳۹ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو
 .'حیحص نسح ثیدح اذه" :لاقو «جحلا كردأ دقف عجب مامإلا كردأ نميف

 كردي م نميف-١١١ «كسانملا باتك يف ۲۹۰-۲۹۱ /۰ یبتجما يف يئاسنلاو

 .ةفلدزملاب مامإلا م حبصلا ةالص

 لبق ةفرع ىتآ نم باب-۷٥ «كسانملا باتك يف ٤/۲ ٠٠٠. هننس يف هجام نباو

 . ۱۷۱۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 يزملل لامكلا بيذهتو ٠٠٦ :ص يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت :رظنا ()

 .۱۸۸/۷ رجح نبال بیذهتلا بیذهتو ٤/ ٤۹٤ رجح نبال ةباصإلاو ٠“
 .ينطقرادلاو كاحلاو «ملسم مامإلا :ينيدملا نب يلع ريغ كلذ لاقو
 ٤٠١/١. مكاحلا كردتسمو ء٤44٤ ٤/ رجح نبال ةباصإلا :رظنا

 .ملعا هللاو «يرذنملا مالك نيع وه اذه ميقلا نبا مالك (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷.۲

  ىنم ةالصلا باب

 «"ةکمب لها هنأ نامثع نع يور ام امآو :يرذنملا لوق دعب

 .یهتنا «هتاجوزب ملسو هيلع هللا یلص ینلا رفس هدریف

 ىنمب ةالصلل نافع نب نامثع مامتإ يف بابلاو ۲-٤4۳ دواد يبأ ننس (۱)

 نامثع یلص :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع :وه هيف ثيدح لوأو «هببس نايبو
 هيلع هللا ىلص ينلا عم تيلص: -دوعسم نبا يآ- هللا دبع لاقف ءًاعبرأ ىنم

 عمو :صفح داز «نیتعکر رمع عمو «نیتعکر رکب يبأ عمو «نيتعكر ملسو

 .اهمتآ مث «هترامإ نم ًاردص نامثع

 باب-٤۸ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٥۹٥ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو
 .ىئمب ةالصلا

 باب-۲ «اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ين ٤۸۳/١ هحيحص يف ملسمو

 .ىنمب ةالصلا رصق

 ىلعي وبأو ۲۱/١« هدنسم يف يديمحلاو ٥۲/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (۲)

 ٠١۸/١-. يلصوملا ىلعي يبأ دئاوز يف يلعلا دصقملا يف امك- هدنسم يف

 ٤/١ 0٠-٥٠١. ةراتخملا يف هجرخأ ذإ ءايضلا هححصو

 ٠٠٤. /۲ يرابلا حتف ين ًاضيأ رجح نباو ٠١١/۲ دئاوزلا عمجم يف يمشي هفعضو

 رصقي كلذ عم ناك «هتاجوزب رفاسي ناک ال ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ يآ (۳)

 .اهمتي الو ةالصلا

 حيحص ىلع يوونلا حرشو ۷۲ /۳ لاطب نبال يراخبلا حيحص حرش :رظنا
 ٠٠٤. /۲ يرابلا حتفو ٥/ ۱۹١ ملسم

 )٤( يرذنملا رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك ۲/٤١١-٤٠٤.



 Ve كسانملا باتك

 نأ هدريف «ةكمب لهأت هنأ نامثع نع يور ام امأو :لّيذملا لاق

 "لام الو لهآ اهب هل نکی مل هنآ :فورعملا لب «فورعم ريغ اذه

 اذإ ناك نافع نب نامثع نأ هغلپ هنآ :اطوملا يف كلام ركذ دقو

 . "هجري یتح هتلحار ططحب مل ابر ءرمتعا
 مه سيلو ءنيلوألا نيرجاهملا نم نامثع نأ "مدقت ام هريو

 .ةرجهلا دعب ةكمب اوميقي نأ

 ذخأ نامثع نأ :هيف ليق ام حصأو :ربلا دبع نبا لاقو

 . كلذ يف ةحابإلاب

 ٤/۲۲ ٠". دیهمتلا يف ربلا دبع نبا :درلا اذه ركذ دقو (۱)

 ۳٤۷/۱. كلام اطوم (۲)

 ‹«عوبطملا نم طقاسلا يرذنملا مالك يف مدقت دق هلعلو «ءيش اذه نم مدقتي م (۳)

 .ملعأ هّللاو

 .«ردصلا دعب رجاهملل ثالث»») :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقل )٤(

 ءراصنألا بقانم باتك ين «حتفلا عم ۳٠١ /۷ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ

 .هكسن ءاضق دعب ةكمب رجاهملا ةماقإ باب- ۷

 ةكمب ةماقإلا زاوج باب-۸۱ «چحلا باتک يف ۰4۸٩ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...ةرمعلاو جحلا غارف دعب اهنم رجاهملل

 .هنع هللا يضر يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح نم امهالك

 )٥( دیهمتلا ۲۲/٠٤.



Veةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هللا ىلص ينلا رصق يف "ةشئاعو نامشع دقتعا :هريغ لاق

 اذخأف «هتمأب ًاقفر رسيألاب ذحخآ ةصخر ناک هنآ «ملسو هلع

 ."هلعا هللاو .ةصخرلا اكرتو «ةيزعلاب

 .رفسلا يف ةالصلا متت تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع تبث )١(

 ٠- ةالصلا ريصقت باتك يف «حتفلا عم ٠٦۳ /۲ هحيحص يف يراخبلا هاور

 .هعضوم نم جرخ اذإ رصقي باب
 باب-١ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ۷۸/١ هحيحص يف ملسمو

 .اهرصقو نيرفاسملا ةالص

 .۷۲-۷۳ /۳ يراخبلا حیحصل هحرش ين لاطب نبا كلذ لاق (۲)
 .ةالصلل نامثع مامتإ ببس يف لاوقآ ةدع ترك دقو

 ۷۱-۷۳ /۳ لاطب نبال يراخبلا حيحص حرش :يف اهيلع دودرلا عم اهرظنا

 ملسم حيحص ىلع يوونلا حرشو ۳٠١/۲١ ربلا دبع نبال ديهمتلاو
 ٩٦٤-۱٩٥. /۲ رجح نبال يرابلا حتفو ٥



 V0 كسانملا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع حص دق :هرخآ يف لاق

 "سابع نب هللا دبع ةياور نم «تايصح عبسب ةرمجلا ىمر هنأ

 .“رمع نب هللا دبعو «" هللا دبع نب راجو

 ننس يف بابلا ةجرت ظفلو «(۷۸) مقر بابلا ٤۹۸/۲-٤۹4 دواد يبأ ننس (۱)

 .رامجلا يمر يف باب :دواد يب

 ام :لاق ءرامجلا رمأ نم ءيش نع سابع نبا تلاس :لوقي زلجم يبآ ثيدح دنع
 .عبسب وأ تس ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهامرآ يردآ

 ددع -۲۲۷ «كسانملا باتك يف ۳٠۳/١-۳٠٤ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرحخأو
 .رامجلا اهب يمري يتلا ىصحل ا

 ° :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 لك عم ريبكتلا-۲۲۸ «كسانملا باتك يف ٥ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 يلا فذر تنكد» :لاق سابع نب لضفلا هيخأ نع سابع نب هللا دبع نع «ةاصح

 عبسب اهامرف ةبقعلا ةرج ىمر ىتح يلي لزي ملف «ملسو هيلع هللا یلص
 .«ةاصح لک عم ربی تایصح

 .۲۱۲ /۱ هدنسم يف دمحأ مامرلا هجرخأو

 .۲۷۹ ٤/ هحیحص يف هجرخآ ثیح «ةميزخ نبأ هححصو

 ۲۸۸٤. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ينلا ةجح باب-۱۹ «جحلا باتک يف ۸۸٦/۲-۸٩۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 ىتح)») :۸۹۲ /۲ يف هنم دهاشلاو «ليوطلا رباج ثیدح وهو «ملسو هيلع هللا یلص

 .«تاصح لك عم ربكي «تايصح عبسب اهامرف ءةرجشلا دنع يتلا ةرمحجلا ىتأ

 )٤( هحيحص يف يراخبلا هجرخا ۳/  ۸١«جحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١-باب



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت “۷٠

 . مزاج لا مزج يف رثؤي ال كاشلا كشو
 :كلذ يف سانلا فلتخاو

 .يمر لك يف عبسلا ءافيتسا بوجو ""روهمجلا هيلإ بهذ يذلاف

 دعب «نهعيج يمر كرت ول هنأ :مهضعب نع يربطلا ىکحو
 :لاق «كلذ هأزجأ ؛تاريبكت عبس ةرج لك [ب ]۷٦/ دنع ربكي نأ

 ."'عبسلا تاريبكتلا ظفحل ًاببس «كلذ يف ىصحلاب يمرلا لعج اغإو

 .“هازجأ سمخب یمر نإ :ءاطع لاقو

 . "هيلع ءيش الف تسب یمر نإ :دهاجم لاقو

 ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع .لهسُيو ةلبقلا لبقتسم موقي نيترمجلا ىمر اذإ
 ينلا تيأر اذكه» :لوقيف فرصني مث ...تايصح عبسب ايندلا ةرمجلا يمري

 .«هلعفی ملسو هيلع هللا یلص

 .سابع نب هللا دبع نع بابلا ثيدح يف يور ام وه كشلا (1)
 .ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو (۲)

 ىربكلا ةنودملاو ٠۳۷١ /۲ قئارلا رحبلاو ٠٠١/٤ يسخرسلل طوسبملا :رظنا

 ١١/۳ نيبلاطلا ةضورو ۲٠٠١/۱۷-۲٠٦. دیهمتلاو ۲-٤۲١

 . ۴۳/٤ ٤١ فاصنإلاو ۰۲٤٤/١ ررحملاو ۰۲٥۷/۱ ينيبرشلل عانقإلاو

 .اذه همالک ىلع فقأ ل (۳)

 .عبسلا ءافيتسا بوجو وهو «هفالخ ىلع اغنإو ءاذه ءاطع رثأ ىلع فقأ مل )٤(

 .۲۰۱/۳ ةبيش يبأ نبا فنصم يف هرظنا

 .بابلا اذه رخآ يف دهاجم لوق يتأيس )٥(



 V۰¥ كسانملا باتك

 .'قاحسإ لاق هبو

 . ساب الف نيتاصح وأ ةاصح صقن نإ :دمحأ مامإلا لاقو

 نأ يغبلي الو «هيلع ء يش الف ءًایسان تسب یمر نإ :ةرم لاقو

 .ءیشب قدصت هدمعت ناف «هدمعتپ

 «*عبسب وأ تسب تیمر یلابآ ام :لوقي 0 مع نبا ناکو

 . "عبس نم لقأ هيزجي ال :ةرم لاقو

 «“هرثألاو “هنس ف يقهيبلاو «يئاسنلا یورو

 )٠1 :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :رظنا ٠٤٤٤.

 ) )۲ينغملا :رظنا ١| ٠۳١.

 )( ينغخملا :رظنا ١/ ۳۳١.

 :هلوق نود ء٤٤٤٠ :مقرب جسوكلا لئاسم رظنا .قاحسإ لئاسم نم يهو

 .خلا "...يغبني الو"

 نمو ۲٠٠/۳ ةبيش يبأ نبا فنصم نم بيوصتلاو 'رمع" :لصألا يف ()
 ١/ ۳۳١. ينغملا

 )٥( هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هاور ۲۰۱/۳.
 .هيلع فقأ ل (0
 يتلا ىصحلا ددع-۲۲۷ «كسانملا باتك يف ٠۳٠۳/١ ىبتجما يئاسنلا ننس (۷)

 .۲۸۸۲ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .رامجلا اهب ىمري

 .-هل روكذملا ظفللاو - ٤١۹/١ ىربكلا ننسلا (۸)

 .دوقفملا دادع يف مرثألا ننس (۹)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰۸

 كرت لجر نع سوواط لئس «حيجن يب نبا نع :" مهريغو
 وب لاقف [دهاجم كلذ تركذف :لاق]1 ءةمقل معطي :لاق «ةاصح

 ةجح يف انعجر :كلام نب دعس لاق دعس لوق عمسي مل نمحرلا دبع

 انمو «تسب تیمر :لوقی نم انمف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .ضعب ىلع انضعب كلذ بعي ملف «عبسب تيمر :لوقي نم

 .۱۸/۱ هدنسم يف دمحآ مامإلا لثم (1)

 ٠٤۹/٩. يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم اهتكردتساو «لصألا يف تسيل (۲)



 ۷۰۹ كسانملا باتك

 “ةرمعلا باب

 رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نعو

 ."لاوش يف ةرمعو «ةدعقلا يذ يف ةرمع «نيترمع

 «مهو وهو ثيدحلا اذه ىلع يرذنملا ملكتي مل :خيشلا لاق

 ال هنإف طق لاوش يف رمتعی مل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناف

 نم رمتعا مث «ةدعقلا يذ يف تناكو «ةيبيدحلا ةرمع رمتعا هنأ بير

 ةازغ ازغ مث «ةدعقلا يذ يف تناكو «ةيضقلا ةرمع لباقلا ماعلا

 مث «فيقث برحو نزاوه ىلإ جرح مث «مرحم ريغ ةكم لخدو حتفلا
 رمتعا مث ةدعقلا يذ يف تناكو «ةنارعجلا نم رمتعاف ةكم ىلإ عجر

 .ةدعقلا يذ يف اهؤادتبا ناكو ءاهب اهنرق ةرمع هتجح عم

 هيلع هللا یلص هرمع نأ يف اذه دعب سنآ ثيدح يتايسو

 ."ةدعقلا يذ يف تناك اهلك ملسو

 نآ» :هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ًاطوملا يف كلام ىور دقو

 ۳/۲ دواد يب ننس رصتخو .(۸۰) :مقر بابلا ۰ ۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا دنع

 .دواد وبأ ىوس ةتسلا بتكلا باحصأ نم هجرخب ل ثيدحلاو )۲(

 :هلوق نکل «حیحص ۱۷١٤: :مقرب دواد يبا ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 .ًاضيأ ةدعقلا يذ يف تناك يهف الإو «ُءادتبا ينعي «لاوش يف»

 .هجيرخت يتأيسو ءملسمو يراخبلا هجرخأ (۳)



V1ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف نهادحإ اثالث الإ رمتعي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .'«ةدعقلا يذ يف نيتنئاو «لاوش

 ."اطوملا ةاور عيمج دنع لسرم اذهو

 سيلو «ةشئاع نع ًادنسم ىور دقو :ربلا دبع نبا لاق
 .لقنلا ةحص يف كلام عم ركذي نمم ًادنسم “ تیاور

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمتعا :باهش نبا لاقو

 ةدعقلا يذ يف اورفك نيذلا هدصف ةيبيدحلا ماع رمتعا :رمع ثالث

 وه ًانمآ عبس ةنس ةدعقلا يذ ين لبقملا ماعلا نم رمتعاو «تس ةنس

 نيح «نامث ةنس ةدعقلا يذ يف ةثلاثلا ةرمعلا رمتعا مث «هباحصأو

 ."ةنارعجلا نم فئاطلا نم لبقأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ يرهزلا نع رمعم یورو

 ثيدح يف كلذكو ءاذه لثم ركذف- ًاعبرأ رمتعا [1/۷۷] ملسو

 ) )1اطوملا ١/ ٠٤١.

 .۲۸۹ /۲۲ دیهمتلا :رظنا (۲)

 .هتاور :عوبطملا يف (۳)

 ":لاق مث ًادنسم هقاسف ."ةشئاع نع ًادنسم يور دقو" ۲۸۹/۲١: ديهمتلا )٤(

 . لقنلا ةحص يف كلام عم ركذي نمم ءالؤه سيلو

 نب یسوم قیرط نم ٤٤١/۲٤ و ۲۹۰ /۲۲ دیهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور )٥(

 .يرهزلا نع ةبقع



 ۷۹4١ كسانملا باتك

 س ةبقع نہ یسوم رکذ كلذكو .هریغو ورمع نب هللا دبع

(Da.0 „ ( 
 هتجح عم ةدحأو نهنمو : دازو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمتعا» :رباج لاق كلذكو

 ىرخألاو ءةيبيدحلا نمز نهادحإ ءةدعقلا يذ يف نهلك رمع ثالث

 نم نينح نمز «فئاطلا نم هتعجر يف ىرخًألاو «شيرق حلص يف

 .«ةنارعجلا

 نع هيب نع رفعج نع يروثلا ىور ام ضقاني ال اذهو
 «جچجح ثالث جح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ)) :رباج

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمتعا» :هلوق ورمع نب هللا دبع ثيدح (۱)

 .«رجحلا ملتسي ىتح يلي «ةدعقلا يذ يف كلذ لك «رمع ثالث

 ٠٠٠١/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۱۸۰ /۲ هدنسم يف دمحأ :هجرخأ

 مالک هیفو «ةأطرأ نب جاجحلا هيفو :۲۷۸ /۳ دئاوزلا عمجم يف لاقو «هفعضو

 .'قثو دقو

 .يرهزلا نع هتياور ين رمعم وه داز يذلا (۲)

 ٤١١/۲٤. دیهمتلا يف ربلا دبع نبا هرکذ (۳)

 .فيحصت وهو "نمو" :لصألا يف ()

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نمو «ثيدحلا قايس ىضتقم نم بيوصتلاو

 طسوألا يف يناربطلاو «-۲۷۹/۳ دئاوزلا عمجم يف امک- رازبلا هاور )٥(

 يمثيملا لاقو ۲١١/۲٤١ ۰۲۹۰ /۲۲ رازبلا قیرط نم ربلا دبع نباو ٤

 .'"حيحصلا لاجر هلاجرو" :۲۷۹ /۳ دئاوزلا عمجم يف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷1۲

 ."«ةرمع اهعم رجاه ام دعب ةجحو «رجاهي نأ لبق “[نيتجح]

 لجأل ًارفس اه اشنأ ىقلا ءةدرفملا "هرّمُع دارأ ًارباج نإف

 ۰ .ةرمعلا

 هيلع هللا یلص هنآ» رمع نبا ثیدح ًاضیأ اذه ضقاني الو

 . “اذه دعب يتأيس امك ««نيترمع رمتعا ملسو

 هلعلف «لاوش يف رمتعا هنأ :ةشئاع نع ًاظوفحم اذه ناك نإف

 يف رمتعا هنإ» :هلوق نم «رمع نبال ضرع ام كلذ يف اه ضرع
)0( 

 . ((بجر

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم اهتكردتسا دقو «لصألا يف تسيل (1)

 مک :ءاج ام باب-٦ «جحلا باتک يف ۱۷۸/۳-۱۷۹ هعماج يف يذمرتلا هاور ()

 نع لقنو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو .ملسو هيلع هللا یلص ينلا جح

 .ثيدحلا اذه هفيعضت يراخبلا

 هللا لوسر ةجح باب ۸٤- «كسانملا باتك يف ۰۱۰۲۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ملسو هيلع هللا یلص

 ٠١/١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هفعضو

 ٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .هترمع :عوبطملا يف (۳)

 .يتآلا بابلا ةيادب يف يتأيس )٤(

 باب-۳ «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷١٠/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )٥(

 .ملسو هيلع هللا یلص يلا رمتعا مک



 Alı كسانملا باتك

 وأ ةورع نم مهولا ناك «ةشئاع نع ًاظوفحم نكي مل نإو

 .ملعأ هللاو «ماشه

 .ملعأ هّللاو اهلك ثيداحألا قفتتف .ةدعقلا

 .ماشه نم وأ :عوبطملا يف (1)



Vةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 .'بابلا ءانثأ يف لاق مث

 هللا لوسر رمتعا مك :رمع نبا لثس :لاق دهاجم ثيدح دعب

 .""ثيدحلا ملسو هيلع هللا یلص

 لوسر نأل «رمع نبا قدصو «ةشئاع تقدص :مزح نبا لاق

 ةلماك ةرمع ةنيدملا ىلإ رجاه ذنم رمتعي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةرمعو «ءاضقلا ةرمع :امهو «رمع نبا لاق امك «نيتنثا الإ «ةدرفم

 ةرمع :نيترمعلا نيتاه ىلإ ""سنأو ةشئاع تدعو .نينح ماع ةنارعجلا

 «مهاوقآ تفلأتف «هتججب اهنرق يتلا ةرمعلاو ءاهنع دص يتلا ةيبيدحلا

 .اهنع ضراعتلا ىفتناو

 ننس رصتخو .ةرمعلا باب )۸٠(. مقر بابلا ٠٠٠-٠٠٦ /۲ دواد يبأ ننس (1)

 .يتالا ثيدحلا دنع . ٤/٣ دواد يب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا ملع دقل» :ةشئاع تلاقف «نيترم :لاقف :همامتو (۲)

 .«عادولا ةججب اهنرق يتلا ىوس ءاثالث رمتعا ملسو هيلع

 :تلاق ةشئاع نع دهاجم نع ًارصتخ ۹۹۷ /۲ هننس يف هجام نبا :ًاضيأ هجرخأو

 .«ةدعقلا يذ يف الإ ةرمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمتعي مل»

 ٤٣٣. :مقرب دواد يٻآ ننس فيعض ين دواد يبأ ثيدح ينابلألا فعضو

 ۲٤۲۸. :مقرب هجام نبا حیحص ين هجام نبا ثیدح ححصو

 «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷٠۲ /۳ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ سنأ ثيدح (۳)

 .ملسو هيلع هللا یلص يتلا رمتعا مک باب
 .نهنامزو ملسو هيلع هلا یلص يلا رمع ددع نایب باب-۳۵ «چحلا باتک ۳ ملسمو

 )٤( :ص مزح نبال عادولا ةجح ٤١١ .



 710 كسانملا باتك

 “بابلا رخآ يف لاق مث

 هللا ىلص هللا لوسر نأ مهضعب ركذو :يرذنملا لوق دعب

 ناكو :يرذنملا لاق نأ ىلإ «ناضمر يف ًارمتعم جرخ ملسو هيلع
 ."ناضمر يف اه مهجورخ ءادتبا

 ن ملسو هيلع هللا ىلص هنأل حصي ال اذهو :خيشلا لاق

 .اهيف رمتعي ملو حتفلا ةازغ يف الإ ءةكم ىلإ ناضمر يف جرخب

 .ةرمعلا باب )۸١(« مقر بابلا ۲ دواد يبآ ننس (۱)

 نهلك «رمع عبرأ رمتعا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» سنا ثیدح دنع

 .«هتجح عم يتلا الإ ءةدعقلا يڏ يف

 باب-۳ «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷٠۲/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا رمتعا مک
 ينلا رمع ددع نايب باب-١۳ «جحلا باتک ين ٩۱٩/۲ هحیحص يف ملسمو

 .نهنامزو ملسو هيلع هللا یلص
 ينلا جح مك :ءاج ام-٦ «جحلا باتک يف ۱۷۹/۳-۱۸۰ هعماج يف يذمرتلاو
 ."حیحص نسح ثیدح' :لاقو .؟ملسو هيلع هللا یلص

 يف نوكي نأ ضرتفملا نم يذلاو «يرذنملا رصتخم ين دوجوم ريغ مالكلا اذه (۲)
 .۳۲۹/۰ دوبعملا نوع بحاص هرکذی لو . ۲



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۹٦

 حح لا يف ةضافإلا باب

 موي ضافأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» :رمع نبا نع

 "'يئاسنلاو ""هاجرخأو .«ًأعجار ينعي «ىنمب رهظلا ىلص مث «رحنلا

 °. رصتخ يراخبلا ظفلو «هوحنب
 هثيدح يف رباج لاقو «رمع نبا لاق اذكه :لّيذملا لاق

 . "لسم هاور ««رهظلا ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأ مث»:ليوطلا

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضافأ» :ةشئاع تلاقو

 ««اهب ثكمف ىنم ىلإ عجر مث «رهظلا ىلص نيح «هموي رخآ

 .يتايسو ثيدحلا

 .يتًالا ثيدحلا دنع .(۸۳) مقر بابلا ۰۰۸/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 باب-۱۲۹ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٦٦۳ /۲ هحیحص يف يراخبلا هجرحخآ (۲)

 .الوصوم ًافوقومو ءًاعوفرم ًاقلعم .رحنلا موي ةدايزلا
 بابحتسا باب-۵۸ «جحلا باتک يف ٩٥۰/۲ هحیحص يف ملسم هجرحاو

 .رحنلا موي ةضافإلا فاوط

 . ٤٤١ /۲ یربکلا يئاسنلا ننس (۳)

 .«رحنلا موي ينعي- ینم يتأي مث «ليقي مث ٰادحاو ًافاوط فاط هنآ» :هظفلو )٤(

 )٥( يرذنملا رصتخ ۲/٤٤٦.

 هيلع هللا ىلص يلا ةجح باب-۹٠ «جحلا باتك يف ۸۸٦/۲ ملسم حیحص )٦(

 .«رهظلا ةكمب ىلصف «تيبلا ىلإ ضافأف» :هظفلو .ملسو

 ةشئاع نع مساقلا ةياور نم ٤۹۷ /۲ هننس يف دواد يبآ دنع كلذ قبس دقو (۷)



 V۷ كسانملا باتك

 :'كلذ يف سانلا فلتخاف

 «"هريغو مزح نبا [ب /۷۷] مهنم ةفئاط تحجرف -

 .ةكمب رهظلا ىلص هنأو «رباج ثيدح
 «هنم اهبرقو «هب اهصاصتخاو ةشئاع هتقفاو دقو :اولاق

 .هیف باتری ال رمأ «هب ءادتقالا ىلع هصرحو رباج صاصتخاو

 قلحو «ةرمجلا ىمر ملسو هيلع هللا ىلص هنألو :اولاق

 ىتح رظتناو «يلعو وه ةندب ةئام رحنو «“سانلا بطخو «"”هسأر

 .رامجلا يمر يف باب-۷۸ «كسانملا باتك يف ءاهنع هللا يضر

 هحيحص يف نابح نباو ۳۱۱/٤ هحیحص يف هجرخأ ذإ ةيزخ نبا هححصو

 .ناسحإلا عم 4

 نيح)») هلوق الإ حيحص" ۱۷۳١: مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ۰ ."ركنم وهف (رهظلا ىلص

 لوطاب ۲۸۰-۲۸۳ /۲ داعملا داز هباتک يف میقلا نبا فالتخالا اذه ركذ دقو (۱)

 .كانه هعجارف ءانهه ام

 .۲۹۰۱ :ص مزح نبال عادولا ةجح (۲)

 حيحص يف هنع هللا يضر كلام نب سنآ ثيدح :اهنم ثيداحأ ةدع كلذ يف (۳)

 مث يمري نأ رحنلا موي ةنسلا نأ نايب باب-١٠ «جحلا باتك يف ۹٤۷ /۲ ملسم

 .قلحي مث رحني

 عم ٦۷١ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام اهنم ثيداحأ ةدع كلذ يف (6)

 .ىنم مايأ ةبطخلا باب-۲١٠ «جحلا باتک يف «حتفلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷1۸

 .اهمحل نم الكأو تخبطف «ةعضب ةندب لك نم ذخأو تخلس

 لعفل راهنلا عستي تی الو ءراذآ يف هتجح تناکو :مزح نبا لاق

 مث ‹نيتعكرلا ةالصو ‹«فاوطلاو تيبلا لإ ةضافإلا ص «هعيج اذه

 . "قاب رهظلا تقوو ىنم ىلإ عجري

 يذلا :هريغو ةيميت نبأ مالسإلا خيش د مهنم ةفئاط تلاقو -

 :هوجول «ىنمب رهظلا ىلص اغإ هنأ حجرتی

 ىن سانلا ةمامإ يف "هبال ءةكمب رهظلا ىلص ول هنأ :اهدحأ

 . طق ذحأ كلذ لقني ملو < رهظلا مهب يلصي “مامإ

 ءامدلا ميرحت ظيلغت باب-۹ «ةماسقلا باتك يف ۱۳٠۷ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .لاومألاو ضارعألاو

 .هنع هللا يضر ةركب يبأ ثيدح نم امهالك

 يذلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جح ةفص يف ليوطلا رباج ثيدح كلذ نم )١(

 ةجح باب-۱۹ «جحلا باتک يف « ۸۸٦/۲-۸4۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .۲۹۱ :ص مزح نبال عادولا ةجح (۲)

 .هنع بانأل :عوبطملا يف (۳)

 .ًامامإ :عوبطملا يف )٤(

 نأ ىلإ رطضا ."هبانل" :ناكم «"هنع بانأل" :لاقف «ةرابعلا ريغ امل عباطلا نإف

 !!لماتف «"امامإ" بصني

 .عوبطملا نم ةطقاس )٥(



 ۷1۹ كسانملا باتك

 ءدحأ هلقني الو «هل بئان ىنمب رهظلا نیملسملاب يلصي نآ لاحمو

 يف رجفلا مهب ىلص ال فوع نب نمحرلا دبع ةباين سانلا لقن دق
 ينب نيب حلصي ملسو هيلع هللا ىلص جرح امل قيدصلا ةباينو ""رفسلا
 یلص نم رکذ ىلإ جاتحي الو «""هضرم ين هتباینو «""فوع نب ورمع
 لبق «ةالصلا ىلع ًارمتسم ناك يذلا بتارلا مهمامإ نأل ءةكمب مهب

 .مهب يلصي ناك يذلا وه «هدعبو كلذ

 ناكف «نيميقم ةكم لهأ ناكل ءةكمب مهب ىلص ول هنأ :يناثلا

 اومتآ» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا مه لقي مو «مامتإلا مهيلع نيعتي

 . حتفلا ةازغ يف :هلاق امك «رفس موق انإف مكتالص

 حسملا باب-۲۳ «ةراهطلا باتك يف ۲۳۰-۲۳۱ /۱ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)

 .ةمامعلاو ةيصانلا ىلع

 -۹ «ءوھسلا باتک يف «حتفلا عم ۱۲۸/۳-۱۲۹ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .ةالصلا يف ةراشإللا باب

 ةعامجلا ميدقت باب-۲۲ «ةالصلا باتك يف ۳۱۹/۱-۳۱۷ هحیحص يف ملسمو

 . ...مامإلا رخات اذإ مهب يلصي نم

 .كلام نب سنآ ثيدح كلذ نم (۳)

 لهآ باب-٦٤ «ناذألا باتك ين «حتفلا عم ۱۹۳ /۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .ةمامإلاب قحأ لضفلاو ملعلا

 اذإ مامإلا فالختسا باب-١۲ «ةالصلا باتك يف ۳٠١/۱ هحیحص يف ملسمو

 . ...رذع هل ضرع

 متي یتم باب-۲۷۹ «ةالصلا باتک يف ۲٤/۲ هننس يف دواد وبا :هجرخآ )٤(



V۰ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت  

 الو «فاوطلا يتعكرب ةروصقملا رهظلا هابتشا نكمي هنآ :ثلاثلا

 .رهظلا يئارلا امهنظف ءامهيف هب نودتقيو «هعم امهنولصي سانلاو اميس

 اههابتشا نکي ال هذهف «هفلخ سانلاو ین هتالص امأو

 جاحلا مامإ ناك ملسو هيلع هللا یلص وهو امیس ال ءالصأ اهریغب

 ادارفأ نولصي مامإ الب مهعدي فيكف هاوس ممه يلصي ال يذلا

 .دعبلا ةياغ يف اذه مهب يلصي نم مه ميقي الو

 بحمل ا :مهنم «ةعاج هنم مهف دقف :ةشئاع ثيدح امآو

 ام دعب تيبلا ىلإ ضافأ مث «ىنمب رهظلا ىلص هنأ «هريغو “"يربطلا
 ءرهظلا ىلص نيح هموي رخآ نم ضافأ» :تلاق اهنأل «رهظلا ىلص

 .(ینم ىلإ عجر مث

 ىلصف ةكم ىلإ ءاج مث «هباحصأب رهظلا ىلص هلعلو :اولاق

 ل ًاموق ىأرف «ىنم ىلإ عجر مث «رباج لاق امك ‹لصي مل نمب رھظلا
 .رمع نبا لاق امك «ةثلاث مهب ىلصف ءاولصي

 .«رفس موق ااف ًاعبرأ اولص دلبلا لهأ اي» :ظفلب ؟رفاسملا

 ۲٠٤. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ «مرحلا هيقف ثدحملا مامإلا وه )١(

 ١/ ٥٠٤. ظافحلا تاقبط :رظنا .(ه ٤1۹ت ) «زاجحلا



 V۹ كسانملا باتك

 امأو «هيف نورصاقلا اهكلسي ةقيرطو «ملعلا يف "”ةشفرخ هذهو
 فالتخالا نوليحيو «كلذ نالطبب [1/۷۸] نوعطقيف ملعلا لهأ لوحف

 هةنسلاب مالإ هل نمو «رشبلا ةضرع وه يذلا «نايسنلاو مهولا ىلع

 يف رهظلا لصي م هناب عطقي « ملسو هيلع هللا ىلص ""هجح ةفرعمو
 ."'نیترم الو لب «تاعامج ثٹالثب «تارم ثالث :مویلا كلذ

 هدعبو مويلا كلذ لبق «ةرمتسملا هتداع ىلع اهالص امنإو

 .ملسو هيلع هللا یلص

 نيح ضافأ هنأ :هریغو مزح نبا :مهنم «نورخآ هنم مهفو

 .ةكمب اهالص

 مث رهظلا ىلص ىتح ضافأ» :ننسلا خسن نم ةخسن ينو

 .«عجر

 ةياورو رباج لاق امك .ةكمب اهالص هنآ يف ةرهاظ ةياورلا هذهو

 .ملعأ هللاو ءنيرمألل ةلمتحم "نيح"

 .داسفإلاو شيوشتلا اهانعم :ةشمرخلاو ةشبرخلاو ةشفرخلا )١(

 .۲۹۵ ٦/ برعلا ناسلو ۳٦٦/۱ قئافلاو ء۱۹ /۲ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 .هتجحب :عوبطملا يف (۲)

 .۱۹۳/۸ ملسم حرش يف يوونلا :نيترملا ىلإ بهذ نمم ()

 ۲۹٦. ۰۲۰۹ :ص عادولا ةجح )٤(

 ۲۷٤. /۲ هننس يف ينطقرادلا :ةظفللا هذهب اهجرخأ ()



VYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 تناك» :تلاق ةملس مأ ثيدح “يرذنملا ركذ مث

 ."همالک مت .قاحسإ نب دمحم هدانسإ ي :لاق مث «"«يتلیل

 يبآ نع قاحسإ نبا هيوري ثيدحلا اذه :لّيذملا خيشلا لاق

 «ةملس يبأ تنب بنيز همآ نعو هيبأ نع ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع
 .ةملس مأ نع هناثدحي

 ةراج تناكو «نصحم تنب سيق مآ ينتثدحو ةديبع وبأ لاقو

 .جحلا يف ةضافإلا باب (۸۳) يف ۰۰۸-٥۰۹ /۲ دواد يبأ ننس (۱)
 .يتآلا ةملس مأ ثيدح دنع

 ىلص هللا لوسر اهيف ٌيلِإ ريصي يتلا يتليل تناك :تلاق ةملس مآ نع ثيدحلا (۲)
 هعمو ةعمز نب بهو يلع لخدو «ّيلإ راصف «رحنلا موي ءاسم ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «نيصمقتم ةيمأ يبأ لآ نم لجر

 هللا یلص لاق .هللا لوسر ای هللاو ال :لاق «؟هللا دبع ابآ تضف له» :بهول

 هبحاص عزنو «هسأر نم هعزنف :لاق ««صيمقلا كنع عزنا» :ملسو هيلع ٠

 مكل صخر موي اذه نإ)» :لاق ؟هّللا لوسر ای ملو :لاق مث «هسأر نم هصیمق

 اذإف -ءاسنلا الإ هنم متمرح ءيش لك نم ينعي- اولحت نأ ةرمجلا متيمر متنأ اذإ

 ةرمجلا اومرت نأ لبق مكتئيهك ًامْرُح ترص تيبلا اذه اوفوطت نأ لبق متيسمأ

 .هب اوفوطت یتح
 يف مکاحلا هححصو ۰۳۱۲ ٤/ هحیحص يف هجرخآ ثیح «ةيزخ نبأ هححصو

 ١/ ٤۸۹-6٤4٠١. كردتسملا

 . ۱۷١١ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٤۲۷-٤۲۸. /۲ يرذنملا رصتخم (۳)



 A" كسانملا باتك

 دس ينب نم رفن يف نصح نب ةشاكع يدنع نم جرخ» :تلاق «مه

 ىلع مهصمقو «ءاشع يلإ اوعجر مث «رحللا موي ةيشع اصمقتم

 سيق مآ "اي ريخ :لاقف ؟ اهنولمحت مکیدیأ ىلع مکصمقو متعجر

 اذإ انل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هيف صخر ًاموی اذه ناک

 نم ناک ام الإ «هنم "انمرح ام لک نم انللح ؛ةرمجلا انیمر نحن

 انصمق انلعج ‹فلطز لو انيسمأ اذإف ‹«تیبلاب فوطن یتح «ءاسنلا

 ."«انیدیآ ىلع

 نع هاور ةديبع اأ نإف «ظوفح ثيدحلا نأ ىلع لدي اذهو

 .سيق مآ نعو همآ نعو هيبآ
 ملعأ ال مكح اذهو :يقهيبلا لاق «سانلا هلكشتسا دقو

 .“همالك مت «هب لوقي ءاهقفلا نم ًادحأ

 يهو .ةتبلا ىنعملا ميقتسي ال ذإ «بئاجعلا نم اذهو !؟ (انتربخأ) :عوبطملا ين (1)

 .يقهيبلا ننس يف باوصلا ىلع يهو «دنسملا يف -اطخلا ىلع- (انتربخا) كلذك

 .انمرحأ :عوبطملا يف (۲)

 . ۱۳۷ ١/ یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۰ ٦ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (۳)

 ءںيبكلا يف يناربطلاو دحأ هاور" ۲٠١: /۳ دئاوزلا عمحجم يف يمشيملا لاقو

 ."تاقث دمحأ لاجرو

 ٠١١/١. یربکلا ننسلا ()



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نباو ةشئاع نع ريبزلا يبآ نع قع دواد وب یور دقو

 ىلإ رحنلا موي فاوط رخأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ » :سابع
 ."«ليللا

 لاقو «“هجام نباو «“يئاسنلاو (“يذمرتلا هجرخأو

 ."اقيلعت يراخبلا هجرخأو «نسح ثيدح :يذمرتلا

 الالدتسا ؛ةملس مأ ثيدح بقع هل دواد يب ةياور ناكو

 هللا ىلص هللا لوسر نأل «ةملس مآ ثيدح نم ىلوآ هنآ ىلع هنم

 .ليللا ىلإ هرخأ مث «تيبلاب هفاوط لبق لحأ ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص هلعف نم مولعملا نإف «مهو :ثيدحلا اذه نكل

 رباج هلاق امك «لاوزلا دعب ًاراهن ةضافإلا فاوط فاط امنإ هنأ ملسو

 «لجر مسا اهنأ نظو «"ةبقع" اهأرق امل عباطلا نإف ."ةبقع نع" :عوبطملا ين (1)

 .ًابكرم اطخ اطخأف «نظي امك ىنعملا ميقتسيل "نع" ةملك هدنع نم فاضأ

 .جحلا يف ةضافإلا باب-۸۳ «كسانملا باتك يف ٥٠۹ /۲ دواد يبأ ننس (۲)

 . ٤٤٥ :مقرب دواد يبا ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو

 ةرايزلا فاوط يف ءاج ام باب-١۸ «جحلا باتك ين ۲٦۲/۳ يذمرتلا عماج (۳)

 ."حیحص نسح ثیدح" :لاقو «لیللاب

 ٤٠١. /۲ ىربکلا يئاسنلا ننس (6)

 .تيبلا ةرايز باب-۷۷ «كسانملا باتك يف ء۱۷١٠ /۲ هجام نبا ننس )٥(

 موي ةرايزلا باب-۲۹٠ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٠٦۳/۳ يراخبلا حيحص (۲)

 .رحللا



 Vr كسانملا باتك

 ملعلا لهأ هيف باتري ال رمأ اذهو «"ةشئاعو رمع نب هللا دبعو
 ىلص هللا لوسر ضافأ» ةشئاع [ب /۷۸] لوق مدقت دقو «ثیدحل اب

 مساقلاو ةملس يبأ ةياور نم ««رهظلا ىلص نيح ملسو هيلع هللا

 . حصا ةشئاع نع ةملس یبہآ ثیدحو :ىقهيبلا لاق «"اهنع

 دقو «رظن ةشئاع نم ريبزلا يبأ عامس يف :يراخبلا لاقو
 )4( اع *ںاإ ۰

 .رئاظن هلو «هيلإ بيف «كلذ يف نذأ هنأ ىلع ««ليللا لإ

 .قباسلا بابلا يف ثيداحألا هذه تمدقت دقو )١(

 .مدقت دقف مساقلا ثيدح ام (۲)

 عم ٦۱٦۳/۳ هحیحص يف يراخبلا دنع وهف ءاهنع ةملس يبآ ثيدح امو

 عم انججح» :هظفلو ءرحنلا موي ةرايزلا باب-۲۹٠ ءجحلا باتك يف «حتفلا
 .ثيدحلا «رحنلا موي انضفأف ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 ٠٤٤/١. یربکلا ننسلا (۳)

 ٠٤٤/١. ىربكلا يقهيبلا ننس رظناو ۳۸۸/١ ريبكلا يذمرتلا للع ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۲٦

 )2کم ميرحت باب

 :«ةاش يبأل اوبتكا » ثيدح يف نيدلا سمش خيشلا لاق

 .ةونع تحتف ةكم نأ :هيف

 .مرحلا رجش عطق ميرحت :هيفو

 .هقوف امف ريفنتلاب هديصل ضرعتلا ميرحتو

 ظفحلاو ءأدبأ اهفيرعتل الإ "زوجت ال اهتطقل نأ :هيفو

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )۹١(« مقر بابلا ١۱۸/۲-٥۲٠ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤٤/۲. يرذنملا رصتخم يف كلذكو «ةكم مرح ميرحت

 هيلع هلا یلص هللا لوسر ىلع یلاعت هللا حتف امل :لاق ةریره يآ ثیدح دنع

 هيلع ینثأو هللا دمحف «مهیف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ماق «ةكم ملسو

 الو «نيتمؤملاو هلوسر اهيلع طلسو ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ » :لاق مث

 ءاهرجش دضعي ال :ةمايقلا موي ىلإ مارح يه مث «راهنلا نم ةعاس يل تلحأ

 لاق :لاق وأ «سابع لاقف «بشنمل الإ اهتلدقل ٌلحت الو ءاهديص رفني الو

 ىلص هللا لوسر لاقف ءانتويبو انروبقل هنإف رخذإلا الإ هللا لوسراي :سابعلا

 .«نخذإلا الإ :ملسو هيلع هللا

 -۳۹ «ملعلا باتک يف «حتفلا عم ۲٤۸/۱ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ ثیدحلاو

 .ملعلا ةباتك باب

 .اهديصو ةكم ميرحت باب-۸۲ «جحلا باتک يف ٩۸۸ /۲ هحیحص يف ملسمو

 «هيف ةصخرلا يف ءاج ام باب-۲٠ «ملعلا باتک ين ۳۸/۵ هعماج يف يذهرتلاو

 .حیحس. نسح :لاقر

 .اهذخأ زوجي ال :عوبطملا يف (۲)



 VY كسانملا باتك

 .اهبحاص ىلع

 .هسبايو هبطر ةصاخ رخذإلا عطق زاوج :هيفو
 «هيف ماد ام هل صضرعتي 5 مرحلا ل ءىجاللا نأ :هیفو

 نأ دحأل لحي الف »:ثيدحلا اذه يف نيحيحصلا يف هلوق هديؤيو

 .«امد اهب كفسي

 طرتشي ال هنآو «هنم ینثتسملا نع ءانثتسالا ريخات زاوج :هیفو

 .مالكلا لوا نم هتین الو هب هلاصتا

 «"خوسنم كلذ نع ىهنلا نو «ننسلا ةراتك ف نذإلا :هیفو

 .ملعا هللاو

 -۸ هديصلا ءازج باتك يف «حتفلا عم ٠٠/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .مرحلا رجش دضعي ال باب
 ةكم ميرحت باب-۸۲ «جحلا باتک يف ۹۸۷-۹۸۸ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ...اهديصو

 .هنع هللا يضر يعازخلا حيرش يبآ ثيدح نم امهالک

 ٠١- «قئاقرلاو دهزلا باتك يف «۲۲۹۸/۲-۲۲۹۹ حیحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع «ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبثتلا باب

 نآرقلا ريغ ېنع بتک نمو «ينع اوبتکت ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .((هحمیلف
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 ينو :«اتیب ینہ كل ينبن الاآ» :ثیدح دعب “يرذنملا لاق

 هنأ يدنعو :ناطقلا نبا لاق :نيدلا سمش خيشلا لاق

 يهو «ةكيسم همأ نع كهام نب فسوي ةياور نم هنأل فيعض

 ."اهنبا ريغ اهنع ىور فرعن ال ةلوهجم

 هللا دبعو «سابع نباو «رمع نبہاو «ءیناه مأ عمس دقو ‹«نيعباتلا

 .حرج اهيف ملعي مو «همآ نع یور دقو «ورمع نب

 .ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع نسح ثيدحلا اذه لثمو

 .ةكم مرح ميرحت باب-١۹ «كسانملا باتك يف ٠۲۱-٥۲۲ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ةشئاع ثيدح دنع

 :هّللا لوسر اي تلق :تلاق ةشئاع نع همأ نع كهام نب فسوي ثيدح وه (۲)

 نم خانم وه اغنإ ءال» :لاقف ؟سمشلا نم كلظي ءانب وأ ًاتيب ىن كل ينبن الا

 .«هیلإ قبس
 ىنِم نأ ءاج ام باب-۱١ «جحلا باتک يف ۲۲۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."حیحص نسح ٹثیدح" :لاقو .قتبس نم خانم

 .ینم لوزنلا باب-۲٥ «كسانملا باتک يف ۰٠۰۰۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 ٤۳۸. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٤٠۹/۳. ماهیإلاو مهولا نایب (۳)



 Y۹ كسانملا باتك

 "ةنيدملا ميرحت باب
 :« ًاديع يربق اولعجت ال » ثيدح يف يرذنملا لوق دعب لاق

(۳) (CY) 
 ساب ال ةعرز وبأ لاقو هل .

 :لاقو «نيفلكتملا ضعب دعبأ دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 نم )٠٠١( مقر بابلا وهو .روبقلا ةرايز باب تحت ٥۳٤. /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 «كسانملا باتك نم ثيداحأ ةعبرأ رخآ دواد يبأ ننس يف نإف .كسانملا باتك

 اذهو «"ةنيدملا ميرحت يف باب" دجوي هلبقو «"روبقلا ةرايز" باب تحت ةدوجوم

 ثيداحألاو ءًأضيأ يرذنملا رصتخم يف دوجوم ريغ ."روبقلا ةرايز' بابلا
 ."ةنيدملا ميرحت يف باب" تحت ةجردنم اهلك ةعبرألا
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح دنع

 مکتالص ناف يلع اولصو اديع يږبق اولعجت الو «ًأروبق مکتويب اولعجت ال»

 ٩.,. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٠۸٤/١ ليدعتلاو حرجلا :يف عفان نب هللا دبع يف اذه ةعرز يبأ مالك رظنا ()

 .ه١/١ بيذهتلا بيذهتو

 ٤٤۷. /۲ يرذنملا رصتخ (۳)

 عفان نب هللا دبع هدانسإ يف" :ثيدحلا دعب هلوق وه الماك يرذنملا مالكو

 هظفح فرعي :يراخبلا لاق دمحم وبأ هتينك «موزخم ينب ىلوم ينيدملا غئاصلا

 نکی ملو «هیف ًافیعض ناک «ثیدح بحاص نکی مل :لبنح نب دما لاقو «رکنیو
 هظفح فرعت نيل وه «ظفاحلاب سيل :يزارلا متاح وبأ لاقو .كاذب ثيدحلا يف

 .يرذنملا مالك ىهتنا "هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو «نيعم نب یی هقثوو «رکنتو
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 هيلع هللا ىلص هربق ةرايز ةرثك ىلع ثحلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي

 ديعلاك «تاقوألا ضعب ين الإ رازی ال یتح لمهی ال نآو «ملسو

 يف ءاج ام ليوأتلا اذه ديؤيو :لاق ءنيترم الإ ماعلا يف يتاي ال يذلا

 يف ةالصلا اوكرتت ال :يأ ««أروبق مكتويب اولعجت ال» هسفن ثيدحلا

 .اهیف یلصي ال يتلا روبقلاک اهولعجن یتح «مکتویب

 ةينغ ؛هيلع همالسو هللا تاولص هربق ةرايزو :مهضعب لاق

 ملعي يذلا ءدسافلا ليواتلاو «درابلا [1/۷4] فلكتلا اذه نع

 .هانعم ىلع ظفللا ةلالدو «ثيدحلا قايس لمأت نم هداسف

 ناف يلع اولصو» :هرخآ يف ملسو هيلع هلا یلص هلوقو

 راثكرلا يف بيغرتلا ديري نم ةلالد نم دعبأ زاغلإلا يف لهو
 !؟"ادیع هلعجت ال" :هلوقب هتمزالمو ءيشلا نم

 اهولعج نأ مه يهن «اروبق مکتویب اوذختت الو» :هلوقو

 .اهيف ىلصي ال يتلا ءروبقلا ةلزنم

 هولعجج نأ مم يهن ءاديع هربق اوذختي ن مه هیهن :كلذكو

 هربق رازي لب ءةالصلل اهيلإ عامتجالا سانلا دصقي يتلا دايعألاك ءًاعمجم

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا هروزي ناك امك «هيلع همالسو هللا تاولص

 .هيلع همالسو هللا تاولص «هبحيو هيضري يذلا هجولا ىلع



 ۳۹ حاكنلا باتك

 حاكنلا باتک

 -ریبکلا عاضر ينعي- “هب مرح نميف باب

 .(۱۰) مقر بابلا ۲-٥٥۱ دواد يبآ ننس (۱)

 نب ةفيذح ابأ نأ :ةملس مأو ملسو هيلع هللا ىلص يلا جوز ةشئاع ثيدح دنع

 ديلولا تنب دنه هيخأ ةنبا هحكنأو الاس ىنبت ناك سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع
 هّللا ىلص هللا لوسر بت امك ءراصنألا نم ةأرمال ىلوم وهو «ةعيبر نب ةبتع نبا
 ثّروَو هيلإ سانلا هاعد ةيلهاجلا يف الجر ىت نم ناکو «ًادیز ملسو هيلع
 :هلوق ىلإ (مهبابال مُهوُعذا# :كلذ يف ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ ىتح «هثاريم

 ناک با هل ملعی ل نمف «مهئابآ ىلإ اودرف (مکیلاومَو نیلا يف مكلاوخإق#
 «يرماعلا مث يشرقلا ورمع نب ليهس تنب ةلهس تءاجف «نيدلا يف ًاخأو ىلوم
 يوأي ناكو ءأدلو ًالاس ىرن انك انإ «هّللا لوسراي :تلاقف ةفيذح يبأ ةآرما يهو
 مهيف لجو زع هللا لزنأ دقو « ًالضف يناريو دحاو تيب يف ةفيذح يبأ عمو يعم
 «هيعضرأ» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اه لاقف ؟هيف یرت فیکف «تملع دق ام
 ةشئاع تناك كلذبف ءةعاضرلا نم اهدلو ةلزنم ناكف «تاعضر سم هتعضرأف

 ةشئاع تبحأ نم نعضري نأ اهتوخإ تانبو اهتاوخأ تانب رمأت اهنع هللا يضر
 تبأو ءاهیلع لخدی مث ٍتاعضر سه ًاریبک ناک نإو ءاهیلع لخدیو اهاری نآ
 كلتب نهيلع َنلْذُي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا جاوزأ رئاسو ةملس مآ
 يردن ام هللاو :ةشئاعل نلقو دهملا يف عضري ىتح سانلا نم ًادحأ ةعاضرلا

 .سانلا نود ملاسل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نم ةصخر تناك اهلعل
 باب-١٠ «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ۳١/۹ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو
 .نيدلا يف ءافكألا
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 هاجرخأو :بابلا ثيدح يف يرذنلا لوق دعب لاق

 .'يئاسنلاو

 نب ثيللا :ربكلا عاضر يف ةشئاع لوقب لاق دقو :ليذملا لاق

 .“رهاظلا لهاو ۳ ءاطعو دعس

 امإو «”صوصخلا ىلع امإ ثيدحلا اولح “نورثكألاو
 ."خسنلا ىلع

 .ريبكلا ةعاضر باب-۷ «عاضرلا باتك يف ٠٠۷٦/۲ هحيحص يف ملسمو

 .ريبكلا عاضر باب-۳٠ «حاكنلا باتك يف ٤١١/٦ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .ریبکلا عاضر باب-١۳ «حاکنلا باتک يف ٠۲٠ /۱ هننس يف هجام نباو

 ."يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرحخأو" :همالك صنو ١١/۳. يرذنملا رصتخ (1)

 ماكحأل عماجلا يف يبطرقلاو ٠٠٠/۸ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع هركذ (۲)

 ينغملا يف ةمادق نباو ء١٠٠١ /۲ نآرقلا ماكحأ يف صاصجلاو ء۷۲ ١/ نآرقلا

 .۲۰ /۱۰ یلحملا يف مزح نباو *(“(‹(۱

 . ٤0٥۸/۷ هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۳)

 )٤( یلحملا هباتک يف مزح نبا هرصنو هب لاق ۱۷/۱۰-۲٤.

 عئانصلا عئادب :رظنا .مرحم ريبكلا عاضر رابتعا مدع ىلع روهمجلا بهذم ()

 .۳۱۹/۱۱ ینغملاو ٥/ ٤۷-۰٤4 مألاو ۲٦۰ /۸ دیهمتلاو ۰-۰ ٤/

 صاصجلل نآرقلا ماكحأو ٤۷/١ مألا :صوصخلا ىلع هلمح يف رظنا (0)

 ٠١/ ٠۲١. يغملاو ٤/ ١-٠٦ عئانصلا عئادبو ٠۲٠٠ /۸ ديهمتلاو +, ۲

 عئانصلا عئادبو ٠۳٠/١ يسخرسلل طوسبملا :ثيدحلا خسنب لوقلا يف رظنا (۷)

 ٩/ ٥۳. رجح نبال يرابلا حتفو ٤
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 «ةرجملا لوآ ف تناک لاس ةصق نأب :خسنلا ىلع اولدتساو

 .ةرجملا لئاوأ يف تلزن ةيآلاو "ةيآلا لوزن بقع "ترج اهنأل

 نم اهاورف ءرغصلاب صتخي ميرحتلا نأ مكحلا ثيداحأ امأو

 «“سابع نباو «"ةريره يبأ وحن «ةباحصلا نم مهمالسإ رخات
 . لوا نوکتف «مهریغو

 !!؟ترجاه يتلا نم يدأ الو ءًأاعطق اطخ وهو !؟"ترجاه" :عوبطملا يف (1)

 ْمُحَءابآ اوُمَلْعُت مل نإ هللا دنع طف ّوُه مهئابال مُهوُعْذا) :یلاعت هلوق يهو (۲)

 o] :ہقر ةيآلا بازحألا ةر وس] (ہگیلاوَمو نیلا يف مگناوخإف

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ۳۷۲/۲ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور (۳)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۱۷۳/٤ هننس يف ينطقرادلاو ۰۱ ۰۰/۳

 .ةريره يبأ نع جاجحلا نب جاجحلا نع مهلك ..۷

 .ربلا دبع نباو «ينيدملا نبا هفعض «فيعض ثيدح وهو
 ۲٠۷. /۸ ربلا دبع نبال دیهمتلاو ۸۲-۸۳ :ص ينيدملا نبا للع :رظنا

 يبأ نع يماطقلا نب نمحرلا دبع قيرط نم ٤/ ۱۷١ هننس يف ينطقرادلا هاورو

 .يماطقلا نبا لجأل هفعض مث ءةريره يبآ نع مزهنملا

 يقهيبلاو ٠۰۳/۷ لماکلا ين يدع نباو ۱۷٤/٤ هننس يف ينطقرادلا هاور )٤(

 .يدع نبا قيرط نم ٤٦۲ /۷ ىربكلا ننسلا يف

 .1۸/۲ ةياردلا يف رجح نباو ٤٦١ /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هفعضو

 مالسإ رخات نِم مزلي ال ذإ" :لاقف ٥۳/۹ يرابلا حتف يف رجح نبا اذه درو ()

 ."...ًامدقتم هاور ام نوکی ال نأ هرغص الو يوارلا

 ٤/ ٤١. نيعقوملا مالعإ هباتك يف ةلأسملا هذه ىلع ميقلا نبا مالك رظناو
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 يف «ءاسنلا نم نهنيب عمجلا هركي ام باب يف يرذنملا لاق

 هللا ودع تنبو هللا لوسر تنب عمتجت ال هللاو» :مالسلا هيلع هلوق

 يف عطقلا ىلع لجرلا فلح زاوج هيف :«ادبآ دحاو لجر دنع

 ام باب" :ةمجرتلا ظفلو )٠١(. مقر بابلا ٥٥٦-٥٥۷. /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ."ءاسنلا نم ٌنهنيب عمجي نآ هركي

 نيح مهنا هثدح امهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نا يرهزلا ثيدح دنع

 هللا يضر يلع نب نيسحلا لتقم- ةيواعم نب ديزي دنع نم ةنيدملا اومدق

 ؟اهب ينرمأت ةجاح نم ىلإ كل له :هل لاقف ةمرخ نب روسملا هيقل -امهنع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فیس يطعم تنآ له :لاق ءال :هل تلقف ":لاق

 صلخي ال هينتيطعأ نئل هللا ميأو «هيلع موقلا كبلغي نأ فاخأ ينإف ملسو

 بطخ هنع هللا يضر بلاط يبآ نب يلع نإ «يسفن ىلإ غلبي ىتح ًادبأ هيلإ
 هللا ىلص هللا لوسر تعمسف ءاهنع هللا يضر ةمطاف ىلع لهج يبآ تنب

 «ملتسحم ذشموي انآو ءاذه هربنم ىلع كلذ يف سانلا بطخي وهو ملسو هيلع

 هل ارهص رکذ مث :لاق ءاهنيد يف نتفت نآ فوختآ انو «ينم ةمطاف نإ»» :لاقف

 ينقدصف يثدح :لاق «نسحاف هايإ هترهاصم يف هيلع ینثاف سمش دبع ينب نم
 ال هللاو نكلو ءًامارح لحا الو ًالالح مرحا تسل ينإو «يل یفوف يندعوو

 .«ادبا ًادحاو ًاناکم هللا ودع تنبو هللا لوسر تنب عمتجت

 «سمخلا ضرف باتك يف «حتفلا عم ٦/ ۲٤١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 . ...هفیسو هاصعو ملسو هيلع هللا یلص يلا عرد نم رکذ ام باب-٥

 لئاضف باب-١٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٠۳ هحیحص يف ملسمو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تنب ةمطاف

 .ةريغلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٠٤٤/١ هننس يف هجام نباو



 Vo حاكنلا باتك

 .ملسو هيلع هللا ىلص فلح امك «هللاب ةقث لبقتسملا

 نم مكح اذه نإف «رظن اذهب لالدتسالا يفو :ليذملا لاق

 ."ہسقلاب دکؤم دیؤم ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 رهاظ دبا هيلإ لصوي ال هنأ «ةمرخم نب روسملا فلح نكلو
Dea 0۰ ن  

 .هراربإ ين هللاب "ةقث هيف

 ةلسلا ف «ةكمب دلو روسلملا نإ" :لوقي نم ىلع در :هيفو

 ملسو هيلع هللا یلص يلا توم موي هل ناکو «ةرجملأ نم ةيناثلا

 .هرثکآ لوق اذه «"نينس نامث

 .عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالکو A3۷/Y يرذنملا رصتخ (1)

 تنب عمتجت ال هللاو» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ ىلع لدي يرذنملا مالکف

 يعرش مکح هنآ ال ‹لبقتسملا نع رابخإ وه اغإ (...هّللا ودع تنبو هللا لوسر

 .كلذ نع ملسو هيلع هللا یلص هنم يهن وه سيلف «ملسو هيلع هللا یلص هنم
 .يتايس امك «ميقلا نبا هيف هفلاخیس ام اذهو

 .هتقث :عوبطملا يف (۳)

 مهنكلو «ةرجهلا لبق دلو هنا ىلع لدي اذهو" : «ملتح ذئموي انآو» :ثيدحلا

 ."اهدعب دلو هنآ ىلع اوقبطأ

 تاقثلا ينو ۲١ :ص راصمألا ءاملع ريهاشم يف نابح نبا :لوقلا اذه ركذو

4/۳" 
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 ةتباث ةملكلا هذه ««لتم ذئموي انآو» :هلوقو
 . ني |

1 

 نم هجو لکب ملسو هيلع هللا یلص ينلا ىذأ ميرحت :هيفو

 هللا یلص هللا لوسر هب یذات اذإف «حابم لعفب ناک نإو «هوجولا

 لوُسَر اود ڻأ مكَل ناک امو :یلاعت هلوقل «هلعف زج مل ملسو هيلع
 ."4هللا

 .هتمرحو [ب /۷۹] هتنبال هبضغو لجرلا ةريغ :هيفو

 ««هّللا ودع تنب» :هلوقل «باقعألا ف ءابآلا راع ءاقب :هيفو

 ذئموي نآو» هلوق ركذ مث «لوقلا اذه ركذ ء۳۷ ٠١/ بيذهتلا بيذهت ينو

 ناك هدلوم نأ اوفلتخب مل نيخرؤملا نأل «ذخأملا لكشم وهو" :لاق مث ««ملتحم

 وأ نينس تس نم وحنب روسملا دلوم دعب تناك يلع ةبطخ ةصقو «ةرجهلا دعب

 وهو «يوغللا مالتحالا دارأ هنأ لمتحيف !؟ًاملتغع ىمسُي فيكف «نينس عبس

 ."ملعأ ىلاعت هللاو «لقعلا

 يجابلل حيرجتلاو ليدعتلاو ٥۸۳ /۲۷ لامكلا بيذهت :يف لوقلا اذه ركذو

 نبال باعيتسالاو ۷۲۸/۲ يذابالکلل يراخبلا حیحص لاجرو ۲ ٤

 ۳۹٤. /۳ ءالبنلا مالعآ ریسو ۱۳۹۹ /۳ ربلا دبع

 :هلوقب قلع مث «بابلا ثيدح ۳۹۳ /۳ ءالبنلا مالعا ریس يف يهذلا ركذو

 ."كاذ ذإ ًاملتح ًاريبك ناك روسملا نأ هيفف"

 ٠١. :مقر ةيآلا بازحألا ةروس (۲)



 VV حاكنلا باتك

 اهنوك عم هركذي مل الإو «عنملا يف ًاريثأت فصولا اذه نأ ىلع لدف
 :ىلاعت هلوقل «باقعألا يف ءابآلا حالص رثأ ءاقب ""هسكعو «ةملسم

 .4احلاَص اًمُهوُبأ ناكوإل
 هذه ءاسن ةديس اهنأو ء«ةمطاف لضف ىلع ليلد حضوأ :هيفو

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم ةعضب اهنوكل ءةمألا
 نساحو «هفاصوأ ليمجب ؛هتنبا جوز ىلع لجرلا ءانث :هيفو

 .هلاعفأ

 مهتبارإو ملسو هيلع هللا یلص هتیب لهآ یذآ نأ :هیفو

 .هل یذأ

 تيأر اذٳ ءنالف ينبار :لوقت "«اهبارآ ام ينبيري» :هلوقو

 امه :ءارفلا لاق « “ناتغل ًاضیأ یبارآو «هههرکتو كبيري ام هنم

 .ًأطخ وهو .هيلعو :عوبطملا يف )

 .۸۲ :مقر ةيآالا فهكلا ةروس (۲)

 .ةمرخ نب روسملا نع ةكيلم يبأ نبا ةياور نم يه ثيدحلا يف ةظفللا هذه (۳)

 ٠١٠۹- «حاکنلا باتک يف «حتفلا عم ۲۳۸/۹ هحیحص يف يراخبلا اهجرخأ

 .فاصنإلاو ةريغلا يف هتنبا نع لجرلا بذ باب
 لئاضف باب-١٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ء۲٠۱۹ ٤/ هحیحص يف ملسمو

 .«اهبار ام ینبیری» :ظفلب لسو هيلع هللا ىلص ينلا تنب ةمطاف

 .ثيدحبم بابلا ثيدح دعب دواد يآ دنع يهو

 .عوبطملا نم ةطقاس )€(
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 .'دحاو ینعمب

 يبار" ناب :امهنيب نورخآ قرفو

 ."اهيف كعقوأ هناك ءهب كلذ تننظ اذإ "ىنبارأ"و

 وب ره ملسو هيلع هلا یلص يلا هرکذ يذلا رهصلاو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تنب بنیز هتجوزو ‹عيبرلا نب صاعلا

 .' ملسو )۳(

 ديعس نب ينغلا دبع لاق .ةبوطخملا هذه لهج يب تنبو

 .“ءاروعلا اهمسا :هريغو

 .“[اهانعمم يرذنملا اهضعب ركذ ةرابعلا هذهو]

 «ةبيرلا هلم تققحت

 ۷۹/۱-۸٠. ءارفلل نآرقلا يناعم (۱)

 حرشو ٤٤١/١-٤٤١ برعلا ناسلو ۲۸٦/۲ ريثألا نبال ةياهنلا :رظناو

 ٤٥۷. /۷ ملعملا لامكإو ء۲ ٠١/ ملسم حيحص ىلع يوونلا

 ملسم حرشو ء١/١٤٤ برعلا ناسلو ۲۸٦/۲ ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا (۲)

 ٤١٥/۷. ملعملا لامكإو ۲/٠١ يوونلل

 .هب احرصم ثيدحلا يف ۳۰٠. -۳۰۰ /۷ هفنصم يف قازرلا دبع كلذ یور (۳)

 .هب ًاحرصم ثيدحلا ين ۳۰۱ «۳۰۰ /۷ هفنصم يف ًاضیأ قازرلا دبع هاور )٤(

 اهبطخ يتلا يه «لهج يب تنب ءاروعلا" : ۸٨۸ ةباصإلا يف رجح نبا ركذو

 ."اهبقل ءاروعلا لعلف «ةيريوج اهمسا نأ مدقتو ...يلع

 وهو «باتكلا درج «يدوعسلا دمحأ نب دمحم مالك نم نيفوكعملا نيب ام )٥(

 .نيفوقعم نيب هتبثأ اذل «لصألا يف دوجوم



 ۳4 حاكنلا باتك

 © ةعتملا حاكن باب

 كلس هنإف «سابع نبا امأو :يرذنملا مالك دعب خيشلا لاق
 ءاقلطم اهحبي ملو «ةرورضلاو ةجاحلا دنع اهتحابإ يف كلسملا اذه

 ن نم ىلع ميرحتلا لمحي ناكو «عجر اهنم سانلا راثكإ هغلب املف

 ."'اهيلإ جتحي
 مالس نب نسحلا انثدح كامسلا نبا انثدح :يباطخلا لاق

 يبأ نع جاجحلا نع مالسلا دبع انثدح نيكد نب لضفلا انثدح

 ام يردت له :سابع نبال تلق :لاق ريبج نبا نع لاهنملا نع دلاخ

 يف باب :هيف ةجرتلا ظفلو )۱٤(« مقر بابلا ۲-٥٥4. دواد يبآ ننس (۱)

 .۱۸/۳-۱۹ دواد يبأ ننس رصتخو «ةعتملا حاكن

 «ءاسنلا ةعتم انركاذتف «زيزعلا دبع نب رمع دنع انك :لاق يرهزلا ثيدح دنع

 هللا لوسر نآ» ثّدح هنآ يب ىلع دهشأ :ةربس نب عير هل لاقي لجر لاقف

 .«عادولا ةجح يف اهنع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 باب-۳ «حاکنلا باتک يف ۱۰۲۱/۲-۱۰۲۷ هحیحص يف ملسم هجرخآو
 . ...ةعتملا حاكن

 .ةعتملا ميرحت-١۷ «حاكنلا باتك يف ٤۳١/١-٤۳۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 حاکن نع يهنلا باب-٤٤ «حاکنلا باتک يف ۳۱/۱ هننس يف هجام نباو
 .ةعتملا

 ٠١۳/۲. يباطخلل ننسلا ملاعم :يف اذه وحن رظنا ()
 . ٠١۳/۲ ننسلا ماعم يف هلاق (۴)
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 ؟ءارعشلا هيف تلاقو «نابكرلا كايتفب تراس دق «تيتفأ ابو «تعنص

 :اولاق :تلق ءاولاق امو :لاق

 سابع نبا ايتف يف كل له حاص اي “""هسلجم لاط ال خيشلل تلق دق

 سانلا "”ةعجر ىتح كاوثم نوكت ةسنآ فارطألا ةصخر يف كل له

 اذهب ام هّللاو ء«نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :سابع نبا لاقف

 مدلاو ةتيملا هللا لحأ ام لثم الإ تللحأ الو «تدرأ اذه الو «تيتفأ

 محلو مدلاو ةتيملاك الإ يه امو ءرطضملل الإ لحت امو «ريزنخلا محلو

 ."ریزنخلا

 انثدح ةدابع نب حور انربخأ :هيوهار نب قاحسإ لاقو

 نبا نع ثدحي يظرقلا بعك نب دمحم تعمس ةديبع نب ىسوم

 لجرلا ناكف ءاسنلا ةعتم مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك :لاق سابع

 ‹“هتعيض هيلع ]1/۸٠[ ظفحي نم هل سيل ءدلبلا هتعلسب مدقي

 .هسبح :عوبطملا يف (1)

 .ردصي :ننسلا ملاعم يف (۲)

 ۲٠٠. /۷ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠١/ ٠٠۹ ريبكلا يف يناربطلا :ًاضيأ هجرخأو (۳)

 .يباطخلا قيرط نم ٤٤۱ :ص رابتعالا يف يمزاحلا هاورو

 هنكل ةقث وهو «ةأطرأ نب جاجحلا هيفو" :دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 .' حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «سلدم

 .رهاظ فيرحت وهو «"هئيش" :عوبطملا ين )٤(



 V4۹ حاكنلا باتك

 دقو جاج يضقي هنآ یري ام راق ىلإ ةأرملا جوزتيف «هعاتم هيلإ مضيو

 نُهوئاف [ىمسم لجأ ىلإ] نهم هب مثعمتسما امف : ارق تناك
 :هلوق ىلإ | (مکئاهمأ لم تم تم رولو رح :تلزن یتح گا نر مر و وج

 ءاش اذإ ناصحإلا ناكو «ةعتملا تكرتف « (نيجِاَسُم ريع نينصخُم#

 .ءيش رمألا نم امم سيلو ناثراوتيو «كسمأ ءاش ااو ‹«قلط

 نم هدارم “رسفت «سابع نبا نع ناتديقملا ناتياورلا ناتاهف

 .ملعأ هللاو ةقلطملا ةياورلا

 )١( :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس ٠٤.

 ۲۳-۲٤. :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۲)

 :لاق مث ٤۲٩-٠ ٤٤. :ص هیوهار نب قاحسإ قیرط نم رابتعالا يف يمزاحلا :هجرخأ (۳)

 ."ةذبرلا نكسي ناك يذبرلا وهو «ةديبع نب ىسوم الول حيحص دانسإ اذه"
 يف ءاج ام باب-۸ «حاكنلا باتک يف ٣/ ٤٤١ هعماج يف يذمرتلا هجرحأو

 .ًارصتخ هوحن هب ةديبع نب ىسوم نع يروثلا قيرط نم «ةعتملا حاكن ميرحت
 ."ركنم" :هلوقب ء۹۲ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .نارسفت :عوبطملا يف ()
 .!؟تتآ نيآ نم يردأ ال ةدايز يهو ."ةديقملا ةقلطملا" :عوبطملا يف )٥(

 نإ :هل ليق هنع هللا يضر ًايلع نأ يور ام يه سابع نبا نع ةقلطملا ةياورلا ()

 .ثيدحلا ...ًأسأب ءاسنلا ةعتب ىري ال سابع نبا

 .حاكنلا يف ةليحلا باب-٤ «ليحلا باتك ۳٤۹/۱۲ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ

 حاکن باب-۳ «حاکنلا باتک يف ۱۰۲۸/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .ءاسنلا ةعتم يف نّيلي سابع نبا عمس هنآ يلع نع ...ةعتملا



Veةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “راغشلا باب

 نبا هيف" :يرذنملا لوق دعب هرخآ يف ليذملا خيشلا لاق
 .""قاحسإ

 دبع ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا یور دقو :لاق
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سن نع تباث نع رمعم نع قازرلا
 ."«مالسإلا يف راغش الر :ملسو هيلع

 نارمع نع نسحلا نع ديح نع ةملس نب داح ثيدح نمو

 الو بلج ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ :نیصح نبا

 يف باب :هيف ةمجرتلا ظفلو )٠١(. مقر بابلا ٠٦۱/۲. دواد يبأ ننس )١(

 .راغشلا

 سابعلا نب هللا دبع نب سابعلا نأ جرعألا زمره نب نمحرلا دبع ثيدح دنع

 العج اناكو «هتتبا نمحرلا دبع هحكنأو هتنبا مكحلا نب نمهحرلا دبع حكنأ

 اذه :هباتك يف لاقو ءامهنيب قيرفتلاب هرمأي ناورم ىلإ ةيواعم بتكف ءًاقادص
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن يذلا راغشلا

 ۱۸۲١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلأالا هنسحو

 ."قاحسإ نب دمحم هدانسإ يف" :هيف ةرابعلاو ۲١/۳ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .ناسحإلا عم ٤٦١/۹ نابح نبا حيحص (۳)

 ۱١- «حاکنلا باتک يف ٠۰٦/۱ هننس يف هجام نبا :قیرطلا هذه نم هاورو

 ١/ ۱۸٤. قازرلا دبع فنصم يف وهو .راغشلا نع يهنلا باب

 . ۱٥۳۰ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 Ver حاكنلا باتك

 . يانم سيلف ةبهن بهتنا نمو «راغش الو بنج

 ف ءاج ام باب-۹ «حاكنلا باتک ف E1/Y هعماج ف يذمرتلا هاورو

 .هب ديح نع لضفملا نب رشب قيرط نم .راغشلا حاكن نع يهنلا

 نم .راغشلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٤۲١/٦-٤۲٠ یبتجنا يف يئاسنلاو
 .هب رشب قیرط
 ۸٩1٦. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 هللا ىلص ينلا نأ رمع نبا نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ىور دقو

 .راغشلا نع ىهن ملسو هيلع
 ~۸ «حاكنلا باتک ف «حتفلا م ٦٦/٩۹-٦۷ هحیحص ف يراخبلا هجرخأ

 .راغشلا باب

 راغشلا حاکن ميرحت باب-۷ «حاكنلا باتک يف £۳ /۲ هحیحص ف ملسمو

 .هنالطبو
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 "ليلحتلا يف باب
 يذلا رباج ثيدحو :لاق "يرذنملا مالك دعب خيشلا لاق

 :رباج نع يعشلا نع دلاجم ثيدح نم يذمرتلا هاور «هيلإ راشأ

 ."*«ل للحلاو للحلا نعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا»

 نع دلاجم نع نمحرلا دبع نب ثعشأ ىور اذكه : “لاق

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رباج نع رماع

 )۱١(. مقر بابلا ۰٦۲ -٥٩۳. /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم لجر نع روعألا ثراحلا ثيدح دنع

 .هانعم ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع مالسلا هيلع يلع هنآ انيأرف :لاق ملسو

 .-«هل للحلاو ءللحلا هللا نعل» :ىنعمي يأ-

 ام باب-۷ «حاكنلا باتک يف ٤۲۷/۳-٤۲۸ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."لولعم ثيدح" :لاقو .هل للحلاو للحلا يف ءاج

 .هل للحلاو للحلا باب-۳۳ «حاکنلا باتك يف ٩۲۲ /۱ هننس يف هجام نباو

 . ۱۸۲۸ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نباو يذمرتلا هجرخأو" :ثیدحلل هركذ دعب ۲۲ /۲ هرصتخ يف يرذنملا لاق (۲)

 ثيدح -هللا دبع نبا ينعي- رباجو يلع ثيدح :يذمرتلا لاقو «هجام
 . ...همالک رخآ ."لولعم

 للحلا يف ءاج ام باب-۲۷ «حاکنلا باتک يف ٤۲۷-٤۲۸ /۳ يذمرتلا عماج (۳)

 .هل للحلاو

 A۹۳. :مقرب يذمرتلا حیحص ف ينابلألا هححصو

 .يذمرتلا :يآ ()



 Vt حاكنلا باتك

 دق ؛ديعس نب دلاجم نأل «مئاقلاب هدانسإ سيل ثيدح اذهو

 .لبنح نب دمحأ مهنم «ملعلا لهآ ضعب هفعض

 نع رماع نع دلاجم نع ثيدحلا اذه رين نب هللا دبع یورو
 . يلع نع رباج

 .حصأ :لوألا ثيدحلاو ءريمن نبا هيف مِهَو «مهو اذهو

 .هجو ريغ نم يلع نع ثيدحلا يور دقو :لاق

 نب ةبقعو ةريره يبأ " [و دوعسم نبا] نع بابلا ينو :لاق
)( )4( 

 . سابع نباو رماع

 .۲۹۲ /۷ هفنصم يف ةبیش يب نبا هاور (۱)

 .يذمرتلا عماج نم ةدايز (۲)

 ٤۲۸/۳. يذمرتلا عماج (۳)

 :هجرخأف دوعسم نبا ثیدح اما )٤(

 للحلا يف ءاج ام باب-۲۷ «حاکنلا باتک يف ٤۲۸/۳ هعماج يف يذمرتلا
 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو «هل للحناو

 لالحإ باب-١١ «قالطلا باتك يف ١/ ٤٦٠١-٤٦١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ظيلغتلا نم هيف امو ًاثالث ةقلطملا

 .يذمرتلا ننس حيحص يف ۸۹٤ :مقرب ينابلألا هححصو

 :هجرخأف ةريره يبأ ثيدح امأو -

 .- ¥ / ٤ دئاوزلا عمجم يف امك- هدنسم يف رازبلاو “۲ هدنسم يف دمحأ

 نباو نيعم نبا هقثو «يسنخألا دمحم نب نامثع هيفو :دئاوزلا عمجم يف لاقو



Vةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “٤ 

 باحصأ نم ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو :لاق

 نب نامثعو باطخلا نب رمع مهنم «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ءنيعباتلا نم ءاهقفلا لوق وهو «"مهريغو رمع نب هللا دبعو نافع

 دمحأو يعفاشلاو «"كرابلا نباو يروثلا نايفس لوقي هبو
 ."قاحسإو

 .ريكانم ثیداحأ ةريره يبأ نع هل :ييدملا نبا لاقو «نابح

 .يتأيس امك «يراخبلا ثيدحلا نّسحو

 :هجرخأف رماع نب ةبقع ثيدح امآ -
 .هل للحلاو للحلا باب-۴۳ ‹«حاکنلا باتک يف ٩۲۳/۱ هننس يف هجام نبا

 ,, ۲ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 :هجرخأف سابع نبا ثیدح امأو -

 .هل للحلاو للحلا باب-۳۳ «حاکنلا باتک يف 1۲۲/۱ هننس يف هجام نبا

 . ۰ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابل الا هححصو

 نبا فنصمو ۲٠۸/۷ يقهيبلا ننس :ين ًادنسم ةباحصلا نع درو ام رظنا (1)

 ./1 قازرلا دبع فنصمو ٥٥۲ /۳ ةبيش يبآ

 . ۱۲۲۷ :مقرب هلئاسم يف جسوکلا هنع هاورف «يروثلا نایفس امآ (۲)

 . ٤۹/٠١ ينغملا يف ةمادق نبا هنع هركذف كرابملا نبا امو

 ٠١۲۷. :مقرب جسوکلا لئاسم يف هرظناف قاحسإ امآ (۳)

 ١۲١/۷- نيبلاطلا ةضورو ٤٦/۲ بذهملا :يف هرظناف ةيعفاشلا بهذم امأو

 .۱۱4- 0٥ مًالاو ۷

 حلفم نبال عورفلاو ٤4/٠١ يبغملا :يف هرظناف ةلبانحلا بهذم امآو



 VE حاكنلا باتك

 .اذهب لاق هنأ ؛عيكو نع ركذي دوراج لا تعمسو :لاق

 «يأرلا باحصأ لوق نم بابلا اذهب يمري نأ يغبني :لاقو

 هل ادب مث ءاهلحيل ةأرملا لجرلا جوزت اذإ :نايفس لاقو :عيكو لاق

 من «دیدج حاکنب اهجوزتی یتح ؛اهکسمي نأ هل لحب الف ءاھکسی نأ
 مدلك

 حاکنب لإ ؛لوألا اهجوزل اهلج ل :يعخللا ميهاربإ لاقو

 وأ ءلوألا جوزلا :ةثالثلا دحأ ةين تناك نإف ء[ب ]۸٠/ ةبغر

 ٥ ٠ فاصنإلاو ۱١۱/۸ .

 عورفلا :رظنا .طرشلا لطبيو دقعلا حصي :ةياور دمحأ مامإلا نعو ١٠١/١

 فاصنإلاو ۱١1/۸.

 .ًاضيأ حاكنلا نالطب ةيكلالا بهذمو

 نبال ةيهقفلا نيناوقلاو ۲۸/۲ يناودلا هكاوفلاو ۲۲/۱۳ دیهمتلا :رظنا

 :ص يزج ۱٤١ .

 .دقعلا اذه ةحص ةيفنحلا بهذمو

 معئانصلا عئادب :رظنا ١/  ۱۸۸-1۸۷يسخرسلل طوسبملاو ٠١/١ رحبلاو

 قئارلا ٤/ ٦۳.

 ىلع ليلدلا نايب :هامس ًالقتسم ًاباتك مالسإلا خيش ةلاسملا هذه يف فأ دقو

 انخيش اهققح يتلا ةعبطلا اهدوجأ «تارم ةدع عبط دقو ءليلحتلا نالطب

 .ىلاعت هللا هظفح «يريطملا يلاش نب ناحيف روتكدلا ذاتسألا ةليضف

 ٤۲۹/۳. يذمرتلا عماج (۱)
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 .'لوالل لحت الو «لطاب حاكنلاف «للحت نأ «ةأرملا وأ ‹ىناثلا

 مامإلا هاور ‹«يذمرتلا هيلإ راشآ يذلا ةريره يب ثٹیدحو

 للحاو للحلا نعل ملسو هيلع هللا ىلص يلا نار هدنسم يف دمحآ

 ۳ ےل
.۰ 

 نع ليعامسإ نب دمحم تلأس :للعلا باتك يف يذمرتلا لاق

 يمزخملا رفعج نب هللا دېعو «نسح ثيدح وه :لاقف «.ثيدحلا اذه

 نامثع نأ نظأ تنكو «ةقث يسنخألا دمحم نب نامثعو «ةقث قودص

(۳) 
 يربقملا ديعس نم عمسي (

 ‹-۳۷ص مالسإلا خيشل ليلدلا نايب ين امك- ينامركلا برح :هانعم هاور )١(

 . ٥٥۲ /۳ هفنصم يف ةبيش يب نباو

 ٠ .ًابیرق هجیرخت قبس دقو (۲)
 ٤۷/١. ریبکلا يذمرتلا للع (۳)



 4۹ حاكنلا باتك

 يأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ ةهارك باب
 نأ هيهن :لاق مهضعب نأ يربطلا ركذو :"”يرذنملا لاق

 هيلع هللا ىلص هتبطخب خوسنم ؛هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي

 “© سيق تنب ةمطاف ةماسأل ملسو

 ةيواعم اهبطخ نأ دعب ينعي :ةيزوجلا ميق نبا خيشلا لاق

 يف باب :هيف ةمجرتلا ظفلو ء(۱۸) مقر بابلا ٠٦٤/۲-٥٠٠ دواد يبآ ننس (۱)

 .هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ ةيهارك

 ناثیدح امهو «ةريره يبو رمع نب هللا دبع يثيدح بابلا ين دواد وبآ رکذو

 ‹«حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٩/ ٠٠٠١ء ١ هحیحص يف يراخبلا :امهجرخأ

 .عدي وأ حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخب ال باب-٥
 ميرحت باب-٦ «حاكنلا باتك يف ء۳۳٠٠ «۱۰۳۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .كرتي وأ نذأي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا

 ءميقلا نبا مالكل عبات هدعب ام لعُجف ."هلا هحر ميقلا نبا لاق" :عوبطملا يف (۲)

 نم يذلاو «يرذنملا رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ هنأ الإ .يرذنملل وهو
 ٤ ۲-۲٠. /۳ يف هدوجو ضرتفملا

 ملسم :هجرخأ سيق تنب ةمطاف ةماسأل ملسو هيلع هللا ىلص هتبطخ ثيدح (۳)

 .اه ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب-٦ «قالطلا باتك يف ء١١٠١ /۲ هحیحص يف

 هر يربطلا نا ركذ مث ۱۰۷/۹ يرابلا حتف يف رجح نبا :يربطلا نع هرکذ )٤(
 طلغب رجح نبا هديآ مث .ميقلا نبا ركذ امك «ةريشتسم تءاج اهناب هطلغو

 .ميقلا نبا ركذ امك ءاذه لثم يف خسنلا ىوعد
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 .مهج وبأو

 امنإو ءامهنم دحاو ىلإ نكرت مل ةمطاف نإف طلغ اذهو :لاق

 وه ام اهيلع راشأف «ملسو هيلع هللا ىلص ينلل ةريشتسم تءاج

 ملو «ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل ىضرألاو ءامه حلصألا

 ىلع «هسفنل لجرلا ةبطخ وه امنإ «يهنلا درومو «هسفنل اهبطخي
 .هيخأ ةبطخ

 نياأف «حلاصلا ءفكلاب هتراشتسا اذإ ةأرملا ىلع هتراشإ امأف

 ‹لئاقلا "اذه طلغ نيبت دقف !؟هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا نم كلذ

 .هلل دمحلاو

 بحاص نإف ءاهخسن عنتمملا ماكحألا نم اذه نإف :ًاضيأو

 اهقحلي ال «ماودلاو ءاقبلا ةبولطم ةلع يهو «"ةوخألاب هللع عرشلا

 .لاطبإ الو خسن

 .«هيخأ ةبطحخ یلع» :ثيدحلا ف هلوق ي كلذو )۲(



 o1 حاكنلا باتك

 "'اهحاكن ديري وهو ةأرملا ىلإ رظني لجرلا باب
 يهو اهيفكو اههجو ىلإ رظني :يعفاشلا لاق :"يرذنملا لاق

 . "كلذ ءارو ام ىلإ رظني الو «ةيطغتم

 .اهدسج رئاس ىلإ رظني :دواد لاقو

 يف باب :هيف ةمجرتلا ظفلو «(۱۹) مقر بابلا ٥٦٥-٥٩٦ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .اهجيوزت ديري وهو ةآرملا ىلإ رظني لجرلا

 اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح دنع

 ««لعفيلف اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ةأرملا مكدحأ بطحخ

 اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تير ىتح ءام ابختأ تنكف «ةيراج تبطخف :لاق

 .اهتجوزتف ءاهجوزتو

 .۱۸۳۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 «يرذنملل وهو «ميقلا نبا مالكل عبات هدعب ام لعجف «"ميقلا نبا لاق" :عوبطملا يف (۲)

 ۲۵-۲٠. /۳ يرذنملا رصتخ نم عوبطملا يف ًاضيأ دوجوم ريغ هنأ الإ

 حيحص ىلع يوونلا حرشو ۳٤/١ بذهملا رظنا :ةيعفاشلا بهذم اذه (۳)

 .۲۱۰/۹ ملسم

 نيناوقلاو ٠٤۳/٠١ يبطرقلل عماجلا :رظنا ءًأضيأ ةيكلالا بهذم وهو

 ٠١١. :ص ةيهقفلا

 يسخرسلل طوسبملاو ٠١٠/١-٠۲۳ عئانصلا عئادب :رظنا .ةيفنحلا بهذمو

۰ -100, 

 اطخ اذهو" :ًالئاق بقع مث ۲۱۰/۹ ملسم حرش يف يوونلا :دواد نع هرکذ )٤(

 ."عامجإلاو ةنسلا لوصأل ذبانم رهاظ
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 :تاياور ثالث دمحأ نعو :ليذملا خيشلا لاق

 .اهيديو اههجو ىلإ رظني :نهادحإ
 ."امهوحنو نيقاسلاو ةبقرلاك ؛ًابلاغ رهظي ام رظني :ةيناثلاو

 هنأ ىلع صن هنإف ءاهريغو ةروع اهلك اهيلإ رظني :ةثلاثلاو
 ."ةدرجتم اهيلإ رظني نأ زوجي

 لوصأو" :ًالئاق بقعو ٠٤١/٠٤١ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلاو

 ."ةروعلا ىلع عالطالا ميرحت يف هيلع درت ةعيرشلا
 ءقلطم ثيدحلاو" :لاق مث ١٠١/۳ مالسلا لبس يف يناعنصلا هنع هركذو

 ."...هيلإ هب لصحي ام ىلإ رظنيف
 ٠١٦/١. راطوألا لين يف يناكوشلا هنع هركذو

 سأب ال" :هلوق دمحأ مامإلا نع ۸۸١( :مقر ةلأسملا) هلئاسم يف جسوكلا ىور (1)

 ."ًامرع اهنم یری نکی م ام هب
 عيورفلاو ء۲/١٠ ررحلاو ٠٠٠ /۳ انبلا نبال عنقملا :يف ةياورلا هذه رظناو

 . ۱۸/۸ فاصنإلاو ٥

 ةيادهاو ء۲/١٠ ررحلا :-بهذملا اهيلع يتلا يهو- ةياورلا هذه يف رظنا ()

 .۱۸/۸ فاصنإلاو ٠١١/١ عورفلاو ٤۹۱/٩ ينغملاو ۱

 تشثحجب يتلا ةلبانحلا بتك يف دما مامإلا نع ةياورلا هذه ركذ نم ىلع فقأ مل (۳)

 يتايسو- ليقع نبا اهلقن يتلا ةياورلا يه نوكت نأ الإ ءةلاسملا هذه اهيف

 اهيلإ رظني هنأ ىنعمب ءةظلغملا ةروعلا ادع ام ىلإ رظنلا هل نأب -ليلق دعب اهركذ

 نيذخفلاو نيدعاسلا نم ةروعلاو .ةروعلا ريغ نم نيفكلاو هجولا ءاهلك

 .ملعأ هللاو «هيلإ رظنلا هل لحب الف ةظلغملا ةروعلا امأ ءرهظلاو نطبلاو



 Ver حاكنلا باتك

 .'”بطاخلا رظن يف حيرصب سيل ملسم هركذ يذلا ظفللاو

 هل لاقف ءراصنألا نم ةأرما لجر بطخ :يئاسنلا هاور دقو

 ]1/۸11[ «(؟اهيلإ ترظن له» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 نع ناسيك نب ديزي قیرط نم هاور «(اهيلإ رظني نأ هرمأف» .ال :لاق

 a 1٠) "اس ا
 . هريره يبا نع مراح يب

 .طقف هجولا ىلإ رظنلا زاوج :يهو دمحأ مامإلا نع ةعبار ةياور كانهو

 .ةظلغملا ةروعلا ادع ام ىلإ رظنلا هل ناب ليقع نبا اهاكح ةياورو

 ينغملاو ۲٤٦/١ ةيادملاو ء١/۳٠ ررحلاو 4٠٠/۳ انبلا نبال عنقملا :رظنا

 . ۱۷-۱۸ /۸ فاصنإلاو ء۲١٠۱ ٩/ عورفلاو 4۹4 , 

 هرصتخ يف يرذنملا نإ ثيح «يرذنملا ىلع بيقعتلا ميقلا نبا كلذب دصقي )١(

 دقو" :هبقع لاق «قاحسإ نب دمحم لجأل بابلا ثيدح ىلع ملكت ال ۳

 دنع تنک») :لاق ةريره يب نع مزاح يبا ثيدح نم هحيحص يف ملسم جرخآ

 لاقف ءراصنألا نم ةأرما جوزت هنأ هربخأف لجر هاتاف ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 رظناف بهذاف :لاق ءال :لاق ؟اهیلإ ترظنآ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل

 .«اغيش راصنألا نيعأ يف نإف ءاهيلإ

 يباحصلا لوق ثيدحلا يف نأ بطاخلا رظن يف حيرص ريغ ثيدحلا نوك هجوو

 ءاهيلإ رظنلاب ملسو هيلع هللا ىلص يلا هرمآ مث «...ةآرما جوزت هنأ هربخأف»

 .ملعأ هللاو «بطاخلا رظن ال جوزتملا رظن هيف نوكيف

 بدن باب-۱۲ «حاکنلا باتک ۱۰٤١ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ ثیدحلا اذهو

 .هب مزاح يبأ نع ناسيك نب ديزي نع .اهجوزت ديري نمل اهيفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا
 .جيوزتلا لبق رظنلا ةحابإ-١٠ «حاكنلا باتك يف ۳۷۸/٦ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)
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 .«ةأرما لجر بطحخ» :ديزي نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم لاق

 نأ» :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ديزي نع نايفس لاقو
 .«ةأرما جوزتي نأ دارأ الجر

 .«ةأرما جوزت هنآ هربخأ» :هنآ ملسم ثیدحل رسفم اذهو

 نع ينزملا هللا دبع نب ركب ثيدح نم "1 ]1 یور دقو

 هيلع هللا ىلص يلا دهع ىلع ةأرما تبطخ :لاق ءةبعش نب ةريغملا
 .ال :تلق ؟اهيلإ ترظنأ» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف «ملسو

 .«امکنیب مدؤی نأ ر دجا هنإف «رظناف :لاق

 .قباسلا ثيدحلا وه )١(

 .۲۷۲ /۳ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 .عوبطملا يف غارفلا اذه ىلإ رشي ملو .ةملك رادقمي لصألا يف غارف (۳)

 قيرطلا هذه نم هجرخأ يئاسنلا نأل .يئاسنلا :يه ةطقاسلا ةملكلا لعلو

 .اطخ وهو .ىرحأ :عوبطملا يف )٤(

 .جيوزتلا لبق رظنلا ةحابإ-۷٠ «حاكنلا باتك ۳۷۸ ٦/ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرحخأ (۵)

 يف ءاج ام باب-٥ «حاکنلا باتک يف ۳۹۷ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 :هلوق يف الإ .ظفللا سفنب ."نسح ثيدح" :لاقو .ةبوطخملا ىلإ رظنلا
 ."ردجأ" :ناکم «"یرحأ"

 دارأ اذإ ةأرملا ىلإ رظنلا باب-۹ «حاكنلا باتك يف ١/ ٠٠١ هننس يف هجام نباو

 .هوحن ءاهجوزتي نأ

 AA. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو



 Voo حاكنلا باتك

 يلوب الإ حکني ال باب
 هيوار ىسوم نب ناميلس ركذو- يذمرتلا لاق :خيشلا لاق

 دنع ةقث ىسوم نب ناميلس :"”-ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع
 «دحو يراخبلا الإ ؛نيمدقتملا نم دحأ هيف ملكتي مل «ثيدحلا لهأ

 . "اهب درفنا ثیداحأ لجأ نم هيف ملکت هنإف

 :لاقو «بارطضا ضعب هثیدح ف :لاقف ‹میحد هرکذو

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو ء(١۲) مقر بابلا ٥٦٦/۲-٥1۸. دواد يبأ ننس (۱)

 .يلولا

 ۲٠٣/۳-۲۷. يرذنملا رصتخو

 لاق :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب ناميلس ثيدح دنع

 اهيلاوم نذإ ريغب تحكن ةأرما اميآ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 نإف ءاهنم باصأ اب اه رهملاف اهب لحد نإف -تارم ثالث- لطاب اهحاكنف

 .«هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت

 ءاج ام باب-٤٠ «حاکنلا باتک يف ٤۰١-٤۰۸ /۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 ."نسح ثیدح اذه" :لاقو .يلوب الإ حاكن ال

 .يلوب الا حاکن ال باب-١٣ «حاکنلا باتک يف ٠۰٥ /۱ هننس يف هجام نباو

 ۵٥ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ذإ ءًأطقس اهيف لعلو «ريرحت ىلإ جاتحت ةرابعلاو «لصألا يف ةرابعلا اذكه (۲)

 .ملعأ هللاو «ميقلا نبا مالك وه اغنإ «يذمرتلا مالك نم سيل يتآلا مالكلا

 .ریکانم هدنع :هیف لاقف (۳)

 ۳۸/٤. ریبکلا خیراتلاو ٥۰٤ :ص ریغصلا ءافعضلا :رظنا



Y0ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نم تبثأ لوحکم باحصأ يف نکی

 .ءيش هثيدح يف :يئاسنلا لاقو

 .جيرج نبا نم لجأ ىسوم نب نامیلس :رازبلا لاقو

 ."لوحكم نم ظفحأ ىسوم نب ناميلس :يرهزلا لاقو
 نم ؛ثيدحلاب ملعلا لهأ بهذم يف ام عم :يقهيبلا لاق

 ۵م ہرا نم هیت ناو «قداصلا رخ لوبق بوجو

 نع ةعيبر نب رفعجو ةأطرأ نب جاجحلا هاورو :يذمرتلا لاق

 «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع هيبآ نع ةورع نب ماشه نع یورو

 ۰ .ملسو هيلع

 اوفعضف «ركنأف هتلاسف يرهزلا تيقل مث :جيرج نبا لاق

 .اذه لجأ نم ثيدحلا اذه

 نبا نع فرحلا اذه ركذي م :لاق هنأ نیعم نب ییحي نع رکذو

 . ١/ ٤١١ ءالبنلا مالعأ ريسو ء١١٤٠ ٤/ ليدعتلاو حرجلا :رظنا )١(

 ١/ ٤١١. ءالبنلا مالعأ ريسو ۲۲۷ ٤/ بیذهتلا بیذهت :رظنا (۲)

 مالعأ ريسو ٠٠٠/١ هل ةفرعملاو ٠٠١ /۷ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۳)

 ءالبنلا ٥/ ٤۳١ بیذهتلا بیذهتو ۲۲٠/٤.
 )٤( يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم 1/0

  (0).هرکنأف :عوبطملا ف



 Vo حاكنلا باتك

 .ميهاربإ نب ليعامسإ الإ
 نبا نع ميهاربإ نب ليعامسإ عامسو :نيعم نب ىیحي لاق

 نب دینا دبع بک ىلع هک ححص اٹ إ كاذب سيل جيرج
 .جيرج نبا نم عمس ام «داور يب نب زيزعلا دبع

 جیرج نبا نع ميهاربإ نب ليعامسإ ةياور ىيحجي فعضو
 يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ثيدح ىلع لمعلاو : لاق

 ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع ««يلوب الإ حاكن ال» :بابلا اذه
 يب نب يلعو «باطخلا نب رمُع مهنم :ملسو هيلع هللا ىلص
 هریغو ةريره وبأو «سابع نب هللا دبعو «بلاط

 ال» :اولاق مهن نيعباتلا [ب ]۸١/ ءاهقف نع يور اذکهو

 «يرصبلا نسحلاو «بيسملا نب ديعس :مهنم ««يلوٻ لإ

 .مهريغو زيزعلا دبع نب رمعو «يعخنلا ميهاربإو «حيرشو

 .اميف :عوبطملا يف (1)

 ٣/ ۸٦. نيعم نبا خيرات يف يه (۲)

 .يذمرتلل مالكلا لاز ام (۳)

 يبأ نبا فنصمو ۲۲٠ :ص يعفاشلا دنسم :يف ةباحصلا نع درو ام رظنا )٤(

 ء۱۹۸٠ ۰۱۹۷ ۰۱۹٦/۲ قازرلا دبع فنصمو ۰٤٥٤/۳ ٤٥٥ ٤٥٩ ةبيش

 يقهيبلا ننسو ۲۲۹ ۲۲۸ ۰۲۲۷ /۳ ينطقرادلا ننسو ۲۰۱ ۰۲۰۰ ۹
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 )٥( قازرلا دبع فنصم :يف نیعباتلا نع درو ام رظنا ٩/ ۱٩۹۷ء ۱۹۹ ٠٠١«



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۷0۸

 نب هللا دبعو ۰" يعازوألاو «"يروثلا نايفس لوقي اذهبو
 ۷ “^ قاحسإو «دمحاو «* عفاشلاو ("كرابملا

 يقهيبلا ننسو ٤٥٤/۳ ٤٥٥ ٤٥٩ ٤٥۸ ةبيش يبآ نبا فنصمو

ITA AIT 1/۷ 

 . ٤٥۷ /۳ ةبيش يبأ نبا فنصمو ء١۲۲٠ :مقرب جسوكلا لئاسم :رظنا (۱)

 ٤١/۹. يوغبلل ةنسلا حرشو ۲۱۸ :ص يزورملل ءاهقفلا فالتخا :رظنا (۲)

 ديهمتلاو ٤١/۹ ةنسلا حرشو ء۲۸ :ص يزورملل ءاهقفلا فالتخا :رظنا (۳)

 ٩/ ٠٤١. ينغملاو ٤٥٤/٩ یلحلاو ۹

 )٤( مالا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ١/  ۲۲-۲١يلازغلل طيسولاو ١/٥۸.

 فاصنإلاو ء١٠-١۲/١٠ ررحلاو ٤٠/۹ ينغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا )٠(

1/۸ 

 . ۱۲۲۹ ۸۸۰ ‹۸۷۹ «۸۷۸ :مقرب جسوکلا لئاسم :رظنا (۲)

 يجابلل ىقتنلاو ۸٤/۱١ ديهمتلا :رظنا ًاضيأ ةيكلالا بهذم وهو

.1A- 1V /F 

 رحبلاو ۷-4 /۳ راثآلا يناعم حرش :رظنا «يارلا باحصأ كلذ يف فلاخو

 ۲٤۸/۲. عئانصلا عئادبو ء۱۱۸-۷١۱١ /۳ قتئارلا

 ٤١٠١-٤١١. /۳ هعماج نم يرذنملا مالك يهتني انه ىلإ (۷)



 Î حاكنلا باتک

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ يرعشألا ىسوم يب نعو
 .٩ جام نباو ""يذمرتلا هجرخاو .'«يلوب الإ حاکن ال» :لاق

 یسوم يبآ ثيدحو :يذمرتلا لاق :نيدلا سمش خيشلا لاق

 :فالتخا هيف ثیدح

 «"ةناوع وباو « "هللا دبع نب كيرشو «“ليئارسإ هاور

 يبأ نع قاحسإ يبأ نع “عيبرلا نب سيقو «“ةيواعم نب ريهزو

 )۲١(. مقر قباسلا بابلا ٥٦۸« /۲ دواد يبأ ننس دنع (۱)

 «يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب-١٠ «حاکنلا باتک يف ٤۰۷/۳ هعماج يف (۲)

 .فالتخا هيف :لاقو

 .يلوب الإ حاکن ال باب- ٠١ «حاکنلا باتک يف ٠۰٥/۱ هننس يف (۳)

 . ۱۸۳١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححص ثيدحلاو

 )٤( دواد يبآ ننس رصتخ ۳/ ۲۹.

 )٥( هدنسم يف دمحآ هاور لیئارسإ ثیدح ٤/ ۳۹٤.

 يف رازبلاو «دسأ ميلس نيسح ةعبط ٠۳۹١/۳ يمرادلا هاور كيرش ثيدح )١(

 ١١٤١/۸-٠٠١. راخزلا رحبلا

 ال باب-٥ «حاكنلا باتک يف ٠۰٥/۱ هجام نبا هاور ةناوع وبأ ثيدح (۷)

 .يلوب الإ حاكن

 ف يقهيبلاو ۴۹/۳ یقتنملا يف دوراجلا نبا هاور ةيواعم نب ريهز ثیدح (۸)

 ٠١١۷/۷. ىربكلا ننسلا

 يقهيبلاو ٠۹ /۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور عیبرلا نب سيق ثیدح (4)

 ٠١۸/۷. ىربکلا ننسلا يف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷1۰

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ىسوم يبآ نع ةدرب

 نب سنوي نع “بابح نب دیزو “دمحم نب طابسا یورو

 ينلا نع ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع قاحسإ يبأ

 .ملسو هيلع هللا یلص

 يبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع دادحلا ةديبع وبأ ىورو]

 لو [هوحن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ىسوم يبأ نع ةدرب
 . (قاحسإ يبأ نع) :هيف ركذي

 نع [قاحسإ يبأ نع] قاحسإ يبآ نب سنوي نع يور دقو
 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع [یسوم يب نع] ةدرب يبا

 . ٤۱۳/٤ هدنسم يف دمحآ هاور قاحسإ يبآ نع سنوي نع طابسا ثیدح (۱)

 هعماج يف يذمرتلا هاور قاحسإ يب نب سنوپ نع بابحلا نب دیز ثیدح (۲)

 .يلوب ال حاکن ال ءاج ام باب-٤۱ «حاکنلا باتک يف ۳

 .لصألا ين تسيل (۳)
 دمحأ لاق امك «هتحص ىلع مالكلا مات نم يهو «يذمرتلا ننس نم يه اإ

 عم يباطخلل ننسلا ماعم عم يرذنملا رصتخم ىلع هقيلعت يف هللا هحر ركاش
 ١. /۳ میقلا نبا بیذهت

 هاور (قاحسإ يبأ طاقسإب) ةدرب يبآ نع سنوي نع دادحلا ةديبع وبأ ثيدح )٤(

 . ٤۱۸/٤ هدنسم يف دمحأ

 .بابلا ثيدح وهو (۵)



 ۷٦4 حاكنلا باتك

 “درب يبا نع قاحسإ يبا نع “يروثلاو “”ةبعش یورو

 .«يلوب الإ حاکن ال» ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع

 قاحسإ يبأ نع] نايفس نع نايفس باحصأ ضعب ركذ دقو

 .حصي الو «“یسوم يبآ نع [ةدرب يبأ نع

 (ةدرب يبأ نع) قاحسإ يبأ نع اوور نيذلا ءالؤه ةياورو
 الإ حاکن ال» ملسو هيلع هللا یلص يلا نع [یسوم يب نع]

 تاقوأ يف قاحسإ يبأ نم مهعامس نأل ؛حصأ يدنع «يلوب

 نيذلا ءالؤه عيمج نم تبثأو ظفحأ يروثلاو ةبعش ناك نإو «ةفلتخ

 نأل «هبشأ يدنع ءالؤه ةياور نإف «ثيدحلا اذه قاحسإ يبأ نع اوور
 .دحاو سلجم يف قاحسإ يبآ نم ثيدحلا اذه اعمس يروثلاو ةبعش

 وبأ انثدح نالیغ نب دومح انثدح ام كلذ ىلع لدي امو

 :قاحسإ ابأ لأسي يروثلا نايفس تعمس :لاق ةبعش انثدح دواد

 ال» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقي ةدرب ابأ تعمسأ

 ٩/۳. راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :هجرحخأ ةبعش ثيدح (1)

 دبعو ٠٩/۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :اهجرخآ هذه يروثلا ةياور (۲)

 ۱۹٩/۱. هفنصم يف قازرلا

 حرش يف يواحطلاو ۳۹ /ىقتنملا يف دوراجلا نبا :اهجرخأآ هذه نايفس ةياور )٤(

 ٩/۳. راثآلا يناعم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۲

 .معن :لاقف ؟«يلوب ال

 [لوحكم نع] يروثلاو ةبعش عامس نأ ثيدحلا اذه يف لدف

 .دحاو تقو يف ثيدحلا اذه

 احسإ يبأ يف تبث "ةفث وه ليئارسإو
 يدهم نب نجرلا دبع تغمس ؛الوقب سلا نب دمحم تمس

 يذلا قاحسإ يبأ نع يروثلا ثيدح نم “ينتاف ام .لوقي

 اذه «مأ هب يتأي ناک هنأل :ليئارسإ ىلع هب تلکتا ال الإ ٩ قاف

 “يذمرتلا مالک رخآ

 حاکن الر :يف حیحص ليئارسإ ثیدح :ينيدملا نب يلع لاقو

)0( 
 : «يلوب وب لإ

 ليئارسإو ‹«ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا :لاقف يراخبلا هنع لئسو

 ]١/۸۲[ رضي ال كلذ نإف «هالسرأ يروثلاو ةبعش ناك نإف «ةقث

 ."ثيدحلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)
 .ينتاف يذلا :هدايز دعب عوبطملا يف (۲)
 .عوبطملا نم ةطقاس ‹(ينتاف يذلا) (۳)

 .هنم ةدايز وهف «نيفوقعملا نيب ناك امو ٤٠0۸-٤٨۹ /۳ يذمرتلا عماج )٤(

 )٥( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هنع هاور ١۸/۷ كردتسملا يف مكاحلاو ۲/٠١١.

 ىربكلا ننسلا يف امك «يكملا نوراه نب دمحم يراخبلا نع مالكلا اذه لقن )١(

 ٤٠١. :ص بيطخلل ةيافكلاو ٠٠۸ /۷ يقهيبلل



 اذه نع ينلاسف ينيدملا نب يلع ينءاج :ةبقع نب ةصيبق لاقو
 نع ةدرب يبآ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع هب هتثدحف «ثیدحلا
 يبأ فالخ نم انحرتسا :لاقف قاحسإ ابأ هيف ركذي مل «ىسوم يبأ
 .قاحسإ

 طابسأ نع حابصلا نب دمحم نب نسحلا هاور كلذكو :تلق

 يف مكاحلا هركذ «ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع سنوي نع دمحم نب
 . "هجو اذهف .كردتسملا

 يصيصملا دمحم نب جاجحو «هنبا ىسيع ةياور :يناثلا

 نع ةدرب يأ نع قاحسإ يبأ نع مهريغو "ةبيتق نب نسحلاو
 .السرم ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 ٠۷١/۲. مكاحلل كردتسملا ()

 ٠۷١/۲. مكاحلل كردتسملا (۲)

 ءيئادملا يعازخلا وه :اذه ةبيتق نب نسحلا " :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۴)
 «(١٤۲ص ۲ج) نازیملا ناسل يف هتمجرت رظنا «كلاه لب ءادج فيعض وهو

 يبا نع قاحسإ يبا نب سنوي نع يه لب «قاحسإ يبا نع تسيل هتياورو

 خيشلا قيلعت ه.١ "۹١٠ص ۷ج) يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف امك «قاحسإ

 .هللا ههحر

 يه يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف ةياورلا نإف ركاش دمحأ خيشلا هللا محر :تلق

 .ةلسرم ةياور ىلع ميقلا نبا مالكو ءةبيتق نب نسحلا قيرط نم ةلصتم ةياور

 فقأ ملو قبس امك يروثلا نايفسو ةبعش قيرط نم ًالسرم هتياور يف فورعملا (6)



Vةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 ةدرب يبا نع قاحسإ يبا نع يروثلاو ةبعش ةياور :ثلاغلا

 .السرم ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع

 .امهنع تابثألا رثكأ ةياور هذه

 نب لمؤم ةياورو «"ةبعش نع عيرز نب ديزي ةياور :عبارلا

 يبآ نع امهيلك «يروثلا نع ""روصنم نب رشبو «"ليعامسإ
 .الوصوم هيبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ

 .هجوأ ةعبرأ هذهف

 :ةديذع هوجو نم هلصو يف ليئارسإ ثيدحلا حيجرتلاو

 هتیاورل مهمکحو هل ةمئألا نم مدقت نم حیحصت :اهدحأ

 مهدعبو «يذمرتلاو ينيدملل نب يلعو يراخبلاك ؛ةحصلاب

 قیرط نم الو جاجح قیرط نم الو سنوي نب یسیع قیرط نم ًالسرم هیلع

 .ةبيتق نب نسحلا
 هيبأ نع سنوي نب ىسيع قيرط نم ۱۰۹/۷ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور دقو

 نب نسحلا قيرط نم ًاضيأ هاورو .یسوم يبآ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يبأ نع

 .ىسوم يبآ نع ةدرب يب نع قاحسإ يبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع ةبيتق
 .ملعا هاو .سنوي نع دمحم نب جاجح نع عضوملا سفن يف هركذو

 ٤٥١/۹. یلحا يف مزح نباو ۱۱۱/۸ هدنسم ين رازبلا :اهجرخآ (۱)

 ٠٠۳/۱. هدنسم يف ينايورلا :اهجرخأ (۲)
 .۳۹ /۳ یقتنملا يف دوراجلا نبا :اهجرخآ (۳)

 .مهنع كلذ قبس دقو )٤(



 40 حاكنلا باتك

 ."ةيزخ نباو ناب نباو کاجل

 يبآ ثيدحل هناقتإو هظفح يف ليئارسإ حیجرت :يناثلا

 لجأ يروثلاو ةبعش ناك نإو هل ةمئألا “ةداهشب اذهو «قاحسإ
 . فرعا هبو «نقتأ قاحسإ يبأ ثيدحل هنكل «هنم

 كيرشك ؛هلصو ىلع ليئارسإ قفاو نم ةعباتم :ثلاثلا

 .قاحسإ يبأ نب سنويو

 بحأ كيرش :نيعم نب ىيحب تلأس :يمرادلا نامثع لاق

 وهو «يلإ بحأ كيرش :لاقف ؟ليئارسإ وأ «قاحسإ يبأ يف كيلإ
 ."قودص ليئارسإو «مدقأ

 :لاقف ؟ليئارسإ وأ كيلإ بحأ قاحسإ يبأ نب سنوي :تلق

 )١( كردتسملا يف ۲/ ٠۷١-٠۷۲.

 .ناسحإلا عم ٩/ ۳۹٤ نابح نبا حیحص (۲)

 يف يلهذلا نع هحيحصتل هلقن ىلع تفقو امنإو «هحيحصت ىلع فقأ مل (۳)

 نع ًاضيأ هحيحصت عضوملا سفن يف مكاحلا لقنو ء١۷ /۲ مكاحلل كردتسملا

 .يسلايطلا نعو يدهم نب نم رلا دبع
 ۱٠۹/۷ یربکلا ننسلا ف يقهيبلاو ١١١ /۸ دنسم يف رازبلا هححصو

 .كردتسملل هصيخلت يف امك يهذلاو ۲١١/۷ للعلا ين ينطقرادلاو

 .ةداهش :عوبطملا يف (4)

 )٥( مكاحلل كردتسملا :رظنا ۲/ ٠۷١ يقهيبلا ننسو ٠١۸/۷.

 . ٥۹٩ :ص نیعم نب ییجج نع يمرادلا خيرات ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷ل“

 .ةقث لك

 نع هولصو نيذلا عامس نأ وهو ‹«يذمرتلا هركذ ام :عبارلا

 يف هنم هاعمس يروثلاو ةبعشو «ةفلتخ تاقوأ يف ناک «قاحسإ يبأ

 .دحاو سلجم

 ء«هلسرأ نم نود سيل «ةقث نم ةدايز هلصو نأ :سماخلا

 ‹«يراخبلا هيلإ راشأ امك ةلوبقم يهف ؛اهاح اذه ناك اذإ ةدايزلاو

 .ملعا هللاو



 V۷ حاكنلا باتك

 هيلع هللا یلص يلا جاوزل دواد يبآ جيرخت دعب لاق مث

 :ةبح مآ ملسو

 مآ جوز يذلا نأ «ملعلا لهآ دنع مولعملا فورعملا وه اذه

 «ةشبحلا ضرأ يف يشاجنلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ينلل ةبيبح

 :وه ةشبحلا يف هعم تناك ىتلا لوألا اهجوزو «هدنع نم اهرهمأو

 شحج تنب بنیز وخ ]ب ۲1 «بائر نب شحج نب هللا دیبع

 تامو «ةشبحلا ضرأب رصنت «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوز

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هتارما جوزتف ءًاینارصن اهب
 :نالوق اهمسا يفو

 ءرهشألا وهو ةلمر :امهدحأ

 . "دنه :يناثلاو

 دواد يبآ ننس رصتخو .(۲۰) مقر قباسلا بابلا يف ٥1۹٩ /۲ دواد يبآ ننس )۱(

 .۳۱-۳۲ /۳ يرذنملل

 نميف ناکو ءاهنع كلهف «شحج نبا دنع تناك اهنأ ةبيبح مآ ثيدح دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يشاجنلا اهجّوزف ءةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه
 .مهدنع يهو

 يف طسقلا-٦٦ «حاكنلا باتك يف ٤۲۸/٦-٤۲۹ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هوحن ءةقدصألا

 ~۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 1١١/۷. ةباصإلاو 4٦/۸ ىربكلا تاقبطلاو ء١٤۱۸ ٤/ باعيتسالا :رظنا (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 دلبلا ریمآ وهو ًاملسم ناک هنإف «ةقيقح اه يشاجللا جیوزتو

 .هناطلسو

 «هدنع نم رهملا قاس هنآ ىلع نيفلكتملا ضعب هلوأت دقو

 .هيلإ جيوزتلا فيضاأف
 دقعلا يلو يذلاو «بطاخلا وه ناك هنأ ىلع مهضعب هلوأتو

 .يرمضلا ةيمأ نب ورمع :ليقو «نافع نب نامثع

 ىلص هللا لوسر ليكو ناك ةيمأ نب ورمع نأ :حيحصلاو

 .اهايإ هجوزي يشاجنلا ىلإ هب ثعب «كلذ يف ملسو هيلع هللا

 نبا صاعلا نب ديعس نب دلاخ اهيلع دقعلا يلو يذلا :ليقو

 .اهيبأ مع

 رامع نب ةمركع ثيدح نم حيحصلا يف ملسم ىور دقو

 ءنايفس يبأ ىلإ نورظني ال نوملسملا ناك» :لاق "سابع نبا نع

 ثالث هللا ين اي :ملسو هيلع هللا ىلص ينلل لاقف .هنودعاقي الو

 ةبيبح مآ :"هلمجأو برعلا نسحأ يدنع :لاق «معن :لاق .“رهينطعأ

 نيب ابتاک هلعجت ةيواعمو :لاق «معن :لاق ءاهكجوزأ نايفس يبأ تنب

 لتاقأ تنك امك رافکلا لتاقآ ىتح ينرَمأتو :لاق .معن :لاق .كيدي

 .سابع نبا نع ليمز يبأ ديلولا نب كامس نع رامع نب ةمركع )١(
 فلا وهف طوطخملل فلاخ هنأ نع ًالضف وهف .اهلمجأو :عوبطملا ين (۲)

 .ًاضيأ ملسم حيحصل



 ۷۹ حاكنلا باتك

 . عن :لاق .نيملسملا

 طالغألا نم هودعو ظافحلا نم ةعاج ثيدحلا اذه در دقو

 .ملسم باتک يف
 «هعضو يف كش ال عوضوم ثيدح اذه :مزح نبا لاق

 ىلص هللا لوسر نأ يف فلتخي ملو ءرامع نب ةمركع نم هيف ةفآلاو

 ."رفاك اهوبآو رهدب حتفلا لبق اهجوزت ملسو هيلع هلل
 اذه :"”هل فشكلا باتك يف يزوجلا نب جرفلا وبآ لاقو

 اومهتا دقو «ددرت الو هيف كش ال «ةاورلا ضعب نم مهو ثيدحلا

 لئاضف نم باب- ۰ .ةباحصلا لئاضف باتک ي 140/٤ ملسم حیحص )۱(

 حاكن يف ًاعوضوم ًاثيدح هنع اندجو دقو «طقاس ةمركعو" : ۲ ىلحلا (۲)

 سيل ًاعوضوم ًاربخ هقيرط نم انيور دقو «فيعض ةمركعف" : ٤0۸/۷ ينو
 دقو «هلبق نم ةيلبلا امإو «هل هبأي ملف هيلع لخدأ امإف «هريغ مهتي دحأ هيف

 ."لاصیإلا باتک ين ًانیبم هانرکذ

 ف غلابو عضولا لإ ةمركع ةبسن ف حالصلا نبا مزح نبا ىلع در لقو

 .هيلع درلا

 4۲ ص ثیثحلا فشكلاو 1/11 ملسم ىلع يوونلا حرش :رظنا

 ٤٤۷. / يطويسلل جابيدلاو

 .هيلع ةلاحإلا يتاتسو .نيحيحصلا لكشم فشك :باتك يأ ()



VV۰ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 :لاقو دیعس نب ییجب هثیداحآ فعض دقو «هیوار رامع نب ةمركع هب

 «فاعض ثیداحأ يه :لبنح نب دمحأ لاق كلذكو «حاحصب تسيل

 ىيجي لوقل ملسم هنع جرخأ اغنإ «يراخبلا هنع جرخي ل "كلذلو

 .ةقث :نيعم نب

 ىلع اوعجأ خيراتلا لهأ نأل «مهو اذه نإ انلق امنإو :"لاق

 رجاهو «هل تدلوو «شحج نب هللا دیبع تحت تناك ةبيبح مأ نأ

 ىلع ةبيبح مأ تتبثو رصنت مث ءةشبحلا ضرأ ىلإ ناملسم امهو اهب

 اهبطخب يشاجنلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف ءاهنيد

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهقدصأو اهايإ هجوزف «هيلع

 وب ءاجو «ةرجملا نم عبس ةنس ]1/۸١[ كلذو «مهرد فالآ ةعبرأ

 ىلص هللا لوسر طاسب "تثق ءاهيلع لخدف ةندملا نمز يف نایفس

 . “هيلع سلج ال یتح ملسو هيلع هللا

 .فيرحت وهو «كلذكو :عوبطملا ين )١(

 .يزوجلا نبال مالكلا لاز ام (۲)

 .تحنف :ميقلا نبا بيذهت نم عوبطملا ينو ."تّلتف" :لكشملا فشك يف (۳)

 نع يدقاولا قيرط نم يور «ةبيبح مآ هتتبا عم نايفس يبأ نع ربخلا اذه )٤(

 ةوفصو »0/0 ةيوبنلا ةريسلاو ۹۹-۱۰۰۹ /۸ دعس نبا تاقبط :رظنا

 1/۲(٤. ةوفصلا

 .۳۹۷ /۳ داعملا داز يف ميقلا نبا هركذ دقو



 ۷۷۱ حاكنلا باتك

 «نامث ةنس ةكم حتف يف املسأ ةيواعمو نايفس ابأ نأ فالح الو

 ."نایفس ابأ رّمأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ فرعی الو

 :ثيدحلا حيحصتل ةدساف تالیوأت ماوقآ فلت دقو

 .اهيلع حاكنلا ديدجت هلأس هنإ :مهضعب لوقك

 «مات ريغ هجيوزتو هنذإ ريغب حاكنلا نأ نظ هنإ :مهضعب لوقو

 ًامات ًاحاکن اهایإ هجوزی نآ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاسف

 .هتباجإب هبلق بیطو «هلاح ملسو هيلع هللا یلص يلا هل ملسف

 اهتعجر لاسف ءًاقالط ناك رييختلا نأ نظ هنإ :مهضعب لوقو

 .اهيلع حاكنلا ءادتباو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةهارك رعشتسا هنإ :مهضعب لوقو

 .هءادتبا ال اهحاكن ةمادتسا جيوزتلا ظفلب دارأو ءا

 .حاكنلا ديدجت لأسف «قالط عقو نوكي نأ لمتحب :مهضعب لوقو

 لبق كلذ لاق نايفس وبأ نوكي نأ لمتحي :مهضعب لوقو

 تملسأ نإ :ثالث ريدقتلا نوكيو ءهمالسإ يف هل طرتشملاك ءهمالسإ

 لئاسملل هتاباوج يف يربطلا بحلا دمتعا اذه ىلعو «نهنيطعت

 ( .هريرقت يف لّوطو هيلع ةدراولا
 يهو «ىرخألا هتنبا هجوزي نأ هلأس امنإ :مهضعب لاقو

 ٤-٤1٤. 0 /۲ نيحيحصلا لكشم فشك يف يزوجلا نبا مالك يهتني انه ىلإ ()



VYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 «مالسإلاب هدهع برقل «نيتخألا نيب عمجلا ميرحت هيلع يفخو اهتخا
 یلص هللا لوسر تلاس یتح «ةبيبح مآ هتنبا ىلع كلذ يفخ دقف

 .اهمسا يف يوارلا طلغو .”ملسو هيلع هللا

 ثيدحلا ةمئأو «نالطبلاو داسفلا ةياغ يف تاليواتلا هذهو

 هذه لثمب ةاورلا طالغأ نوححصي الو اهاثمأب نوضري ال ملعلاو

 اهداسقب ملعلا يف يفكي يتلا ةدرابلا تاليوأتلاو «ةدسافلا تالايخلا

 .ثيدحلا لمأتو اهروصت

 وهف ءًاداسف لقأ رهاظلا ين ناك نإو رخآلا ليواتلا اذهو

 ةبيبح مأ» :لاق هنإف «هدري ثيدحلا حیرصو ءاهلطبأو اهبذكأ

 هل معن ال ءاھتخا جيوزت لوؤسملا ناك ولف ««معن :لاق ءاھکج وزا

 .ملسو هيلع هللا یلص كلذب

 .ملعأ هللاو «هيف ددرتلا يغبني ال طلغ ثيدحلاف

 باب-١۲ «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٤١/٩۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(مكضرأ يتاللا مكئاَهَمأول

 .ةارلا تخاأو ةبيبرلا ميرحت باب- ٤ «حاكنلا باتك ٠١۷۲ /۲ هحیحص يف ملسمو
 ."كلذ" :هدعب عوبطملا يف (۲)

 هذهو ."كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاس ىتح" :ةرابعلا نوكتو
 عمجلا ميرت ءافخ ةياغ نأ دوصقملاو «حيحص مئاق ىنعملا ذإ ءاه يعاد ال ةدايزلا

 ثيح «ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل املاؤس وه ةبيبح مآ ىلع نيتخألا نيب

 .هيلإ ةراشإلا نود لصألا يف فرصت وهو .كلذ ميرحتب اهملعأ



 ` AA حاكنلا باتک

 °. 4ک ءال اور نأ مُکَل لیسی ال):یلاعت هلوق باب
 ءاسنلا مهتئارو ىنعم نيرسفملا ضعب لكشتسا دقو :لاق

 اوثرتل نهحاكن اوثرت نأ مكل لحب ال ىنعملا :لاق ىتح ءاهنع يهنملا
 :ناهجو [ب /۸۳1 نهٹاریمب دارملا ينو :لاق .ًاهرك نهاومأ

 نود توملاب نماومأ نم جاوزألا ىلإ لصي ام :امهدحأ

 .ثاريملا ظفل نم رهاظلا هيضتقي ام ىلع «ةايحلا
 .اهدعبو ةايحلا يف نهلاومأ ىلإ لوصولا :يناثلا
 نيل :ىلاعت لاق امك ًاثاریم ۃایحلا یف لصو ام یمسی دقو

 .(سؤودرفلا نوري

 )١( :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس ٠۹.

 دواد يبأ ننس رصتخو .(۲۳) :مقر بابلا ۲-٥۷۳« /۲ دواد يبأ ننس (۲)

۹/۳ 
 الو ًاهْرَك َءاَسْلا اورئ نأ مُكَل لحي ال :لاق سابع نبا ثيدح دنع

 نأ كلذو 4ةيبم ةشجاَمب نياي نأ الإ نُوم ام ضخغبب اوُبَهذكل نهوض
 ءاهقادص هيلإ در وآ «تومت یتح اهلُضعیف «هتبارق يذ ةارما ثرب ناک لجرلا
 .كلذ نع ىهنو «كلذ نع هللا مكحاأف

 .«كلذ هللا ظعوف» :لاق ءهناعمم كاحضلا نع دواد وب هاور مث

 ريسفت «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ٩۳ /۸ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأو
 .هوحن ....4اهْرك ٌءاَسَثلا اور نأ مُّكَل لي ال باب-٠ «ءاسنلا ةروس

 ۰ ١١. :مقر ةيآلا نونمؤملا ةروس (۳)



VV4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هنم اوعنم يذلا لب «ةيآلا ىضتقم نع جورخو فلكت اذهو

 رئاسك ثراولا ىلإ لقتني ًاثوروم ًاقح ةيجوزلا تح اولعجي نآ

 نم مهيلإ لقتنا ةيجوزلا قح نأ مهتهبش تناك هذهو «هقوقح

 ثاريلاب لقتنت ال ةيجوزلا ناب مكحو كلذ هللا لطباف «مهثوروم

 ثري ملو ءاهسفنب قحأ ةأرملا تناك جوزلا تام اذإ لب «ثراولا ىلإ

 .ثاريملاب لقتنيف لالاك عضبلا سيلو «دحأ اهَعْضب

 :ناهجو هيف ««كلذ هللا ظعوف» :هلوقو

 ."كلذ ين" :يآ رج فرح هيف ردقی نأ :امهدحأ

 .هوحنو “"رڌح"و "عنم" :ینعم "ظعو' نّمضُي نآ :يناثلاو

 كسي نأ لجرلل لج ال هنأ :ةيآلا نم مهضعب طبنتساو

 «رظن هیفو ءاهام ثریف تومت نأ ًاعمط ءاهیف هل برأ الو «هتأرما

 .ملعأ هللاو



 VVo حاكنلا باتك

 هوبا اهجوزی رکبلا يف باب
 ءفك ريغ يف اهعضو ناك هنأكف :يرذنملا لوق دعب لاق

 ."همالک مت ملسو هيلع هللا یلص ينلا اهريخف

 «لوصألا لهأ عيمجو ءاهقفلا رثكأو يقهيبلا ةقيرط ىلعو
 «هلصو دقو «تبث ةقث :مزاح نب ریرج نال ‹حیحص ثيدح اذه

 ركبلا يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠٠( مقر بابلا ٥۷٦/۲. دواد يب ننس (۱)

 .اهرماتسي الو اهوبآ اهجوزی

 ةيراج نأ سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع مزاح نب ريرج ثيدح دنع
 ةهراك يهو اهجّوز اهابأ نأ تركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تت ًارکب

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا اهرّيخف

 جوز نم باب-۱۲ «حاکنلا باتک يف ٠۰۳/۱ هننس يف ةجام نبا هجرخأو

 .ةهراك يهو هتنبا

 ۱۸٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 :ثیدحلل هركذ دعب همالک صنو ۰٤١/۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 سانلا هاور اذكو :لاقو ًالسرم ًاضيأ دواد وبآ هجرخآو «هجام نبا هجرخأو"

 ىلع مزاح نب ريرج هيف أطخأ ثيدح اذهف :يقهيبلا لاقو .فورعم ًالسرم

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةمركع نع :ظوفحلاو «ينايتخسلا بويأ

 وهو .ًالوصوم ةمركع نع ىرخأ هجوأ نم يور دقو :ًاضيأ لاقو .ًالسرم

 .لسرم باوصلاو «مهو اذه :لاقو .رباج نع ءاطع نع هركذو ءاطخ ًاضيأ

 هيلع هللا یلص يلا اهريخف ءفك ريغ يف اهعضو هناکف حص نإو :لاقو

 ٠ .يرذنملا مالك ىهتنا ."ملسو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۷٦

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايز :نولوقي مهو

 قفاوت يتلا عضاوملا رثكأ يف لب عضوم يف لبق الاب امف

 !؟هبهذم فلاخي عضوم يف درو «دلقملا بهذم

 أعفر ثيداحألا نم نيتئام نم رثكأ يف ةقثلا ةدايز اولبق دقو

 .هوحنو «ظفل ةدايزو ءًالصوو

 نع هعفر ىلع هعبات دقو فیکف «ریرج هب درفنا ول اذه
 .'هننس ين هجام نبا هرکذ !؟نابح نب دیز بویآ

 قاحسإ نب بیعش هیوري ثیدح وهف 'رباج ثیدح امأو

 رکب يهو هتنبا جوز الجر نآ» :رباج نع ءاطع نع يعازوألا نع

 .«امهنيب قرفف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تتأف ءاهرمأ ريغ نم

 .يئاسنلا هاور

 تعمس «يسينتلا صفح يبأ ثيدح نم ًاضيأ هاورو

 :لاق حابر يبآ نب ءاطع نع ةرم نب ميهاربإ ينثدح :لاق يعازوألا

 .ثیدحلا قاسو «* «...رکب يهو هتنبا لجر جوز»

 يهو هتنبا جوز نم باب-۱۲ «حاکنلا باتک يف ٠۰۳/۱ هجام نبا ننس (۱)
 .ةهراك

 .يرذنملا مالك يف قبس امك «يقهيبلا نع ًالقن يرذنملا هركذ يذلا (۲)
.YTAYT/Y ىیرکلا يئاسنلا ننس )٣( 

 )٤( یربکلا يئاسنلا ننس ۳/ ۲۸۳.



 VVV حاكنلا باتك

 .هدرجم ًاطخ لوصوملا نأ ىلع لدي ال لاسرإلا اذهو
 ىلع هيف اطخأ هنأ ىلإ يقهيبلا راشأ يذلا ريرج ثيدح امأو

 بوي نع ريرج ثيدح نم ًاضيأ يئاسنلا هاورف ]1/۸٤[ «'بويأ

 هللا ىلص ينلا تتأ اركب ةيراج نأ» سابع نبا نع ةمركع نع

 ىلص يلا درف «ةهراك يهو «ينجوز يبأ نإ :تلاقف ملسو هيلع

 .حيحصلا يف مهب جتح هلاجرو «"”«اهحاكن ملسو هيلع هللا

 ركبلا حكنت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق مدقت دقو

 بابحتسالا ىلع هلمحف «عنملا يف حيرص يهن اذهو "«اهنذإب الإ

 .ادج دیعب

 ملسم هاور «اهوبآ اهرمأتسی رکبلاو» سابع نبا ثیدح ينو

 ربخ وأ «نيتقيرطلا ىدحإ ىلع رمألا ىنعم يف ربخ اذهف يتأيسو

 .بابلا ثيدح وهو (۱)

 ۲۸٤. /۳ یربکلا ننسلا (۲)

 - € «حاكنلا باتک يف ٥۷۳/۲ دواد يبآ ننس يف وهو «دواد يآ دنع مدقت (۳)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم «رامئتسالا يف باب

 باب- 1 «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٩/ ٩۹۸ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .امهاضرب الإ بيثلاو ركبلا هريغو بألا حكني ال

 يف بيثلا ناذئتسا باب-٩ «حاکنلا باتک يف ۱۰۳۹/۲ هحیحص يف ملسمو
 . ...قطنلاب حاكنلا

 .دواد يبأ دنع يتايس يآ )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۷۸

 يهو «عقاولا نع ًاربخ ال «عرشلا مكح نع ًاربخ نوكيو «ضحم

 نأ ىلع ؛هیهنو هربخو ملسو هيلع هللا یلص هرمآ قفاوت دقف

 لك دعبيو «عطاقلا نم برقي اذه لثمو ءاهنذإب الإ جوزت ال ركبلا

 .بابحتسالا ىلع هله دعبلا

 :لاق سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم يئاسنلا ىورو

 هللا ىلص يلا ىتاف ةهراك يهو هتنبا رذنملا ينب نم لجر حكنأ»

 .'«اهحاکن درف ملسو هيلع

 ةاتف نأ ةشئاع نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم ًاضيأ یورو
 هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا يجوز يبأ نإ» :تلاقف اهيلع تلخد

 «ملسو هيلع هللا یلص ينلا يتاي ىتح يسلجا :تلاق «ةهراك انأو

 اهيبأ ىلإ لسراف «هتربخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف

 ام "تزجأ دق هللا لوسر اي :تلاقف ءاهيلإ رمألا لعجف هاعدف

 ناذتسا باب-۹ «حاكنلا باتك يف ۲ ملسم حيحص يف ثيدحلاو

 .«اهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو» :هظفلو « ...حاكنلا يف بيثلا

 «بيثلا ين باب-٠۲ «حاکنلا باتک يف ۷۷-٥۷۸ /۲ دواد يبآ ننس يف وهو

 .ظوفحمب سيل «اهوبأ» :دواد وبأ لاق مث

 ۲۸٤. /۳ يئاسنلا ننس (۱)

 .فيرحت وهو «ترتخا :عوبطملا يف (۲)



 ۹ حاكنلا باتك

 . يش رمألا نم ءاسنلل نآ ملعأ نأ تدرأ ينكلو «يبآ عنص

 :لاق ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيجي نع ًاضيأ ىورو

 هللا ىلص ينلا ىتاف ءةهراك يهو هتتبا رذنملا ينب نم لجر حکنأ»

 ."«اهحاکن درف ملسو هيلع

 فالخ ركبلا نود بيثلا ىلع اههابشأو اياضقلا هذه لمحو

 الو «كلذ نع لاسي مل ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأل ءاهاضتقم

 هنع لاسو لصفتسال ؛كلذب فلتخب مكحلا ناك ولو «لصفتسا

 ."اريثك هب جتحيو «مومعلا ةلزنم اذه لزني يعفاشلاو

 نبا نع غبصأ نب مساق قيرط نم مزح نب دمحم وبآ رکذو
 ملسو هيلع هللا یلص يلا تتاف ءًأرکب هتنبا جوز الجر نآ» رمع

0) (€) 
 هحاکن درف » ٤

 ۲۸٤. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)

 ۲۸۴٤. /۳ یربکلا ننسلا (۲)

 لزني ءلامتحالا مايق عم لاحلا ةياكح يف لاصفتسالا كرت" :يعفاشلا لوقي ذإ (۳)

 .ةفورعم ةيهقف ةدعاق اذه همالك لعجو ."لاقملا يف مومعلا ةلزنم

 يونسألل ديهمتلاو ٦۳١/۲. لوصحلاو ٠٠١/١. ىفصتسملا :كلذ يف رظنا

 ۱ مالسولا خيش یواتف جوجو ۰۳۳۷ :ص

 .اهحاکن :مزح نبال ىلحلا يف )٤(

 نع نارمع نع ميهاربإ نب دمحم نع غبصأ نب مساق نع ٤1۱/۹٩ یلحلا )٥(

 .هب رمع نبا نع عفان نع بئذ يبا نبا نع ميحد



VA:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "للعلا باتك ينو “"هننس يف ثيدحلا اذه ینطقرادلا ركذو

 نم اهجوزو ءاهيبأ ةافو دعب اهجوز اهمع نأ یور نم ةياورب هلعأو

 ‹«ةمادق اهمعو «نوعظم نہ نامثع تنب یهو مع نب هللا دبع

 اهجوزتف امهنیب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر قرفف هتهرکف
 . ةعش نہ ةربغملا

 هللاو ««اهوبآ اهجوز» :لاق نم لوق نم حصأ اذهو :لاق

 [ب [۸N4/ .ملعأ

 .۲۳۹/۳ ينطقاردلا ننس (۱)

 .دعب عبطي مل «ءينطقرادلا للع نم رمع نب هللا دبع دنسم (۲)

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .هللا ديبع :لصألا يف (۳)

 يف يقهيبلاو ء۷١ ١/ مكاحلا دنع وهو ۲۲۹/۳-۲۳٠ ينطقرادلا ننس )٤(

 ٠١١/۷. ىربكلا ننسلا

 .يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو



 ۷۸1 حاكنلا باتك

 ۱٩یا يف باب

 ءاسنخ ثیدح هيف دواد وبآ رکذ

 له «هذه ءاسنخ يف فلتخا دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ؟ًایٹ وأ ًارکب تناک

 يف يراخبلا هركذ كلذكو ««بيث يهو» :كلام لاقف

(0) 

 نع هيبأ نع مساقلا نب نمهحرلا دبع نع كلام ثيدح نم هحيحص
 .ءاسنخ نع ةيراج نب ديزي ينبا عَّمجمو نمحرلا دبع

 نب نمحرلا دبع نع هاورف «يروثلا نايفس :ًاكلام فلاخو

 . ٤٤/۳ دواد يبآ ننس رصتخو .(۲۱) مقر بابلا ٥۷٩ /۲ دواد يبآ ننس (1)

 .يتآلا ءاسنخ ثيدح دنع

 تهركف «ببث يهو اهجّوز اهابأ نأ ةيراصنألا مادخ تنب ءاسنخ ثيدح (۲)

 رف «هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاجف «كلذ

 .اهحاکن

 ٤١- «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٠١١/۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .دودرم هحاكنف ةهراك يهو هتنبا لجرلا جوز اذإ باب

 اهجوزي بيثلا-١٠ «حاكنلا باتك يف ۳۹٤/٦-۳۹٥ یبتجلا يف يئاسنلاو

 .ةهراك يهو اهوبأ

 يهو هتنبا جوز نم باب-۲ «حاكنلا باتک يف ۰٠۰۲/۱١ ةننس يف هجام نباو

 .ةهراك

 .هجرخت قبس دقو )۳(



VAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 انو يبأ ينحكنأ :تلاق ءاسنخ نع ديزي نب هللا دبع نع مساقلا

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلل كلذ توكشف «ركب انأو ةهراك

 نع كرابملا نبا ثيدح نم يئاسنلا هاور ««ةهراك يهو اهحكنت ال»
 ."نایفس

 باتک يف كلذ عقو أركب تناك اهنأ يوُر :قحلا دبع لاق

 . "ايٿ تناك اهنا حيحصلاو «يئاسنلاو دواد يبأ

 .۲۸۲ /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱)

 ٠٤٤/۳. ىطسولا ماكحألا (۲)

 تناك اهنأ الإ «دواد يبأ يف سيلف «قحلا دبع نم مهو انه دواد يبأل ةبسنلاو

 ۲٤۹/۲-۲٠۱. ماهیإلاو مهولا نایب يف ناطقلا نبا كلذ ىلع هبنو ءًابيث



 VAY حاكنلا باتك

0 
 لمعي لمعلا ىلع جيوزتلا يف باب

 نم كعم اجب اهكتجوز» :ثيدح هيف دواد وبآ رکذ
 ."«نآرقلا

 .يتالا ثيدحلا دنع ء(١۳) مقر بابلا ۸٦-٥۸۷. /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» :يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح وهو (۲)

 ًامايق تماقف كل يسفن تبهو دق ينإ هللا لوسر اي :تلاقف «ةأرما هتءاج

 «ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوَز هللا لوسراي :لاقف لجر ماقف ًالیوط

 "ايإ اهقدصت ءىش نم كدنع له" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 كنإ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاذه يرازإ الإ يدنع ام :لاقف

 اعيش دجأ ال :لاق "ايش سمتلاف «كل رازإ الو تسلج كرازإ اهتيطعأ نإ
 لوسر هل لاقف ءًاثيش دجي ملف سمتلاف "ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلاف" :لاق

 ةروس معن :لاق "؟ءىش نآرقلا نم كعم لهف" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دق" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ءاهامس رّوُسل اذك ةروسو اذك

 ."نآرقلا نم كعم اجب اهکتجوز

 ٠١- حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ۱٠١/۹ هحیحص ين يراخبلا هجرخأو

 .قادص ريغبو نآرقلا ىلع جوزتلا باب
 قادصلا باب-۳٠ «حاکنلا باتك يف ۱۰٤١-۱۰٤۱ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...نآرق میلعت هنوک زاوجو

 ":لاقو «هنم باب-۲۲ «حاکنلا باتک ين ٤۲۱/۳-٤۲۲ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ثيدح

 ةارملا ةبه باب-1۹ «حاكنلا باتك يف ٤۳۲/١-٤۳۳ ىبتجلا يف يئاسنلاو



VAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 اذه نأ مهضعب ىعداو :"”يرذنملا مالك دعب خيشلا لاق

 ناف «كلذ حصي الو "«يلوب الإ حاكن ال» :هلوقب خوسنم ثيدحلا

 تلعج دقو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لحت تناك ةبوهوملا

 .ةيالولاب اهجوزف «هيلإ اهرمأ

 «هجو نود هجو نم اهنِإف «ثيدحلا يف صوصخلا ىوعد امأو

 :یلاعت هلوقل ءةبماب "هحاكن ملسو هيلع هللا یلص هب صوصخل اف

 نِم كَل ةصإاخ) :هلوق ىلإ يبل اَهسفَن تَّبَحَو نإ ةئمؤُم ةأرْماول
 ٠ ملا نوُد

 ملعلا لهأ نم ريثكف «نآرقلا ميلعت ىلع ةأرملا جيوزت امأو

 ةفينح يبأك ؛هعنمي ريثكو «امهباحصأو دمحأو يعفاشلاك ؛هزيجي

 .قادص ريغب لجرل اهسفن
 .ارصتخ .ءاسنلا قادص باب-۱۷ «حاکنلا باتک يف 1۰۸/۱ هننس ين هجام نباو

 يراخبلا هجرخأآو" :ثيدحلا دعب يرذنملا لاق ثيح ٠١ /۳ يرذنملا رصتخ (۱)

 ."هجام نباو «يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو

 .(۲۰) مقر بابلا ين هجرخت قبس (۲)

 .هحاكن وه :عوبطملا يف (۳)
 .٠٠:مقر ةيآلا بازحألا ةروس ()

 ۲٠٤/٩. ملسم ىلع يوونلا حرشو ٥/ ۲۱٠۵ طیسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا )١(

 ٠٠١/٠١ يبغملا :رظنا .اهفالخ ىلع بهذملا .ةلبانحلا دنع ةياور يهو

 ۲۳٤/۸. فاصنإلاو ء١٠ /۷ عدبملاو ۲۱۲/١ عورفلاو



 VAo حاكنلا باتك

 . "كلامو

 .هل لام ال يذلا مدعملا حاكن زاوج هيفو

 :قادصلا لقأ ريدقتب لاق نم ىلع دّرلا هيفو

 ."ةمربش نبا لوقك ؛مهارد ةسمخب امإ
 ."ةفينح يبأ لوقك ؛ةرشعب وأ

 .”يعخنلا لوقك ؛ًامهرد نيعبرأ وأ

 . "رج نب دیعس لوقک ؛نیسخ وأ

 “ئالام لوقک ؛رانید عبر وأ مهارد ةثالث وأ

 -۹۱/۳ صاصجلل نآرقلا ماكحأو ۲٠۷/١ ةيادملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (1)

 .۱۹۱۸/۳ قئارلا رحبلاو ۲

 .۸۹-۸۸ ٥/ نآرقلا ماکحٌأل عماجلاو ۱۱۸/۲۱ دیهمتلا :ةيكلاملا بهذملو

 ىلع هحرش يف يوونلاو ۱۸۸/۲ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع اذه ركذ (۲)

 ۹4/٠١. ينغملا يف ةمادق نباو ۲۱۳/۹ ملسم

 ۸٦/۳ صاصجلل نآرقلا ماكحآو ۲٠٤/١ ةيادملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۳)

 ٠٤٤/۳. قئارلا رحبلاو

 ىلحلا يف مزح نبا هححصو ۰٤۹۳/۳ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هنع هاور )٤(

40/4. 

 ىلحلا يف مزح نباو ء۱۸۸/۲-1۱۸۹ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع هركذ )٥(

 ۹4/٠١. ينغملا يف ةمادق نباو ء4

 ربلا دبع نبال ديهمتلاو ۸٠/١ يطرقلل عماجلا :ةيكلالا بهذمل رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸٦

 سيلو ءاهيلإ ريصملا بجي ةجح لاوقألا هذه نم ءيشل سيلو

 .ضعب نم یلوأب اهضعب

 دي عطق ىلع عضبلا ةحابتسا سايق :نوردقملا هركذ ام ةياغو
 .قراسلا

 نيبابلا نيب سيل ذإ ساف صنلا هتفلاخ عم سايقلا اذهو

 قراسلا دي عطق نيأو ءرخآلاب امهدحأ قاحلإ بجوت ةكرتشم ةلع

 رثأ ال يذلا ضحلا يدرطلا فصولا وه اذهو !؟قادصلا باب نم

 . "هب ماكحألا "قلعت يف هل

 ٥. /۲ يناودلا هکاوفلاو ۲

 .هلقأل دح ال هنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذمو

 ۲٤۹/۷. نیبلاطلا ةضورو ٠/ ۲٠١ طيسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا

 .۲۲۹/۸ فاصنإلاو ۴ ٥ عورفلاو ۹۹/٠١ ينغمل ا :ةلبانحلا بهذملو

 .قيلعت :عوبطملا يف (1)

 مكحلا ءانب يضتقي بسانم ىنعم ىلع لمتشي مل يذلا وه يدرطلا فصولا (۲)

 . ال فصولا اذهو .ضايبلاو داوسلاو «رصقلاو لوطلاك «فصولا كلذ ىلع

 .ًادحاو ًالوق هب للعُی

 ٠٤٤/۳‹ يفيفع قازرلا دبع خيشلل هتيشاح عم يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 فصولاو ۲۸۲/۲ رظانلا ةضورو «۷۸/۳ جاهبإلاو ٠٤٠٠/٠١ لوصحم او

 ٠١ :ص باهولا دبع دوم دمحأ روتكدلا انخيشل مكحلا عرشل بسانملا

 ۲٠٤ ۲۷١. :ص يطيقنشلل هقفلا لوصأ ةركذمو



 VAY حاكنلا باتك

 .حلاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا [آ/١۸] ضرع زاوج هيفو

 يراخبلا هيلع مجرتو «بطاخلا وه يلولا نوك زاوج هيفو

 .'ٹیدحلا رکذو «كلذك هحيحص يف

 الو «هءاضق درب 1 ًائیش لئس نمو اعلا توکس زاوج هیفو

 ىدرلا ةهج نم لمجأو ءلئاسلا فرص يف نيلأ كلذو «هنع باوجلا

 .قالخألا مراکم نم وهو

 .رظن هیفو ءاقادص رحلا عفانم نوکت نآ زاوج ىلع لیلد هیفو

 .ملعأ هللاو

 ناک اذإ باب-۷ «حاكنلا باتک يف «حتفلا عم ۹٤/٩۹-٩٥ يراخبلا حیحص )۱)

 . ...بطاخلا وه يلولا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸۸

(0f » 0 

 اقادص اه مسي ملو جوزت نمیف باب

 "عو رب ف ملسو هيلع هللا یلص هؤاضق هيف دواد وبأ رکذ

 ."يذمرتلا ثيدحلا ححص دقو :هلوق ىلإ يرذنملا هيلع ملكتو

 باب :هيف بابلا ةمجرتو (۳۲) مقر بابلا ٥۸۸/۲-٥۹٩ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع .تام ىتح ًاقادص مسي ملو جوزت نمیف

 لخدي ملو ءاهنع تامف ةأرما جوزت لجر يف دوعسم نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 امو «ةدعلا اهيلعو ءًالماك قادصلا امه :لاقف «قادصلا اه ضرفي ملو ءاهب

 ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :نانس نب لقعم لاقف .ثاريملا

 .«قشاو تنب عور يف هب

 يف ءاج ام باب-۳٤ «حاکنلا باتک يف ٤٥٩ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حیحص نسح ثيدح :لاقو . ...اهنع توميف ةأرملا جوزتي لجرلا

 ريغب جيوزتلا ةحابإ-1۸ «حاكنلا باتك يف ٤۳١/١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .قادص

 الو جوزتي لجرلا باب-۱۸ «حاکنلا باتک يف 1۰۹/۱ هننس يف هجام نباو

 .كلذ ىلع توميف امه ضرفي

 . ۱۸٥۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هللا نمف ًاباوص كي نإف» :دوعسم نبا لوق هيف رخآ ظفلب دواد وبآ هاور مث
 نبا مالکو .«...نائیرب هلوسرو هللاو «ناطیشلا نمو ينمف أطخ نکي نإو

 .ظفللا اذه ىلع بصنم ميقلا

 يذمرتلا هجرخأو :لاق ثيح ۰.٣۳. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «هجام نباو يئاسنلاو



 ۷۸۹ حاكنلا باتك

 الو ىدحاو لوق يف باوصلا نأ هيفو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ةعبرألا ةمئألا صوصنم وهو «ًاعم ًاباوص ناداضتملا نالوقلا نوكي

 ."فاخلا رثكأو «فلسلاو

 هقيفوتب هل مهلملا باوصلل قفوملا وه ىلاعت هللا نأ هيفو
 ىلإ الو هللا ىلإ فاضي الو «ناطيشلاو سفنلا نم اطخلا نأو «هتناعإو

 .ملسو هيلع هللا یلص هلوسر

 سفنلا ىلإ هتفاضإ ذإ ةيسوجماو ةيردقلل هيف ةجح الو

 وهو "هببسو «سفنلا وهو هردصمو هلع ىلإ ةفاضإ «ناطيشلاو

 .لطابلاب قحلا هسيبلتو ناطيشلا
 نم ناطيشلاو سفنلا نوئربي نيذلا ةيربجلا ةيردقلا ىلع در هيف لب

 .اطخ وأ ًاباوص نوكي ًايرايتخا ًالعف فلكملل نوري الو ءةتبلأ لاعفألا

 مهلك ةباحصلا لوق وهو دوعسم نبا لوق هيلع لد يذلاو

 وه يذلا ردقلا تابثإ وهو «مهدعب نمو نيعباتلا نم ةنسلا ةمئأو
 رمألا ماظن وه يذلا يرايتخالا دبعلا لعف تابثإو «ديحوتلا ماظن

 .ملعأ هللاو «باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملا قلعتم وهو «يهنلاو

 ةمذلا لهأ ماكحأو ء١۱۹/۲ مالسإلا خيش ىراتف عومجم :ةلاسملا هذه رظنا (1)

 ٦۸/١- مزح نبال امهالك ماكحألاو ء١۷ ١/ ىلحلاو ۳۲-۳ /۱ میقلا نبال

 ۸٦۰-۸1۲. /۲ ناهربلاو ۱۲۹-۰۱۳۰ :ص عمللاو ۹٩

 .اههبشو :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷4۹۰

 "حاكنلا ةبل 2 يف باب

 :لاق نأ ىلإ يرذنملا ملكتو "حاكنلا ةبطخ دواد وبأ ركذ

 .يتآلا ثيدحلا دنع (۳۳) مقر بابلا ۰۹۱-٥۹۲« /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 انملع» :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع يبأو صرحألا يبآ ثيدح وهو (۲)

 هنيعتسن هلل دمحلا نإر :ةجاحلا ةبطخ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 نمو «هل لضم الف هللا دهي نم ءانسفنا رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو

 هلوسرو هدبع ًادمح نأ دهشأو للا الإ هلإ ال نآ دهشأو «هل يداه الف للضي

 اهَجْوز اهم قَلَحَو ةدِحاَو سفن نم مُكَقَلح يلا مكبر اولا سالا اهيا اي
 هللا نإ ماَحْرالاو هپ ن ولا يذلا هللا اوُقئاَو ٌءاَسْبَو اريك ًالاج ر امهم بو

 اإ نلوم الو يناقت نج هلا مولا اوث نیلا اها اي ايتر مُكْيَلع ناک
 لم .ًاديدس ًالوَق اولوُقَو هللا اولا اوُنَمآ يذلا اهي اي ء(نوُملْلُم ماو

 ًازوف راف دقق ةلوسرَو هللا عطب نمو مُكبو مُكَل زفليَو مكا مل
0 

 .(اميظَع

 ام باب-١١ «حاکنلا باتک يف ٤۱۳/۳-٤۱٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 .نسح ثيدح :لاقو .هوحن هب صوحألا يبأ نع «حاكنلا ةبطحخ يف ءاج

 نم بحتسي ام-۳۹ «حاکنلا باتک يف ۳۹۷-۳۹۸ /۲ یبتجلا يف يئاسنلاو

 .هوحن هب صوحألا يبآ نع « حاكنلا دنع مالكلا

 ‹«حاكنلا ةبطخ باب-۹٠ «حاكنلا باتك يف 1۰۹/۱-1۱۰ هننس يف هجام نباو

 .هوحن هب صوح ألا يبأ نع
 اذه يف ينابلاللو ۰۱۸٥۰ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .درفم ءزج ثيدحلا



 ۷۹۱ حاكنلا باتك

 ."'امهنع هجرخآ نم مهنمو
 نم هننس يف يئاسنلا ىور دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 نا :سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ديعس نب ورمع ثيدح
 هللا یلص ينلا لاقف «ءيش يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا ملک الجر

 لضم الف هللا هدهی نم «هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :ملسو هيلع

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو هل

 . "دعب امآ «هلوسرو هدبع ادمح نآ دهشأو «هل كيرش

 ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسن» :نأ ىلع ةقفتم اهلك ثيداحألاو

 دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو» :دارفإلاب ناتداهشلاو «نونلاب ««هب
 .«هلوسرو هدبع ًادمحم نأ

 ةملك تناك امل :ةيميت نبا [ب/٠۸] مالسإلا خيش لاق
 درفأ لاحجب ةباينلا لبقت الو دحأ نع دحأ اهلمحتي ال ةداهشلا

 وبآ :هب دارملا “"امهنع" هلوق ف ريمضلاو .0/۳ دواد یب ننس رصتخ )۱)

 .ةديبع وبأو صوحألا

 مالكلا نم بحتسي ام-۳۹ «حاکنلا باتک يف ۳۹۸/٦ یبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 فیفخت باب-۱۳ «ةعمحلا باتك ف o4۳ /۲ ملسم حیحص ف ثیدحلاو

 .الوطم هوحن هب ديعس نب ورمع نع «ةبطخلاو ةالصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷4۲

 .اهب ةداهشلا

 كلذ لبقت رافغتسالاو ةذاعتسالاو ةناعتسالا تناك الو

 اهيف ىتآ «هل هاب ذیعتسيو «هل هللا نيعتسيو .هريغل لجرلا رفغتسيف

 .«انل رفغاو انذعأو انعأ مهللا» :لوقي اذمهو «عمجلا ظفلب

 ينو «"هدمحن" هيف سیلو «دوعسم نبا ثیدح يف كلذ “لاق

 نع دحأ هلمحتي ال دمحلا نأ عم «نونلاب "هدمحن" سابع نبا ثيدح

 "آ ٠ ]هيف ةظوفحم ةظفللا هذه تناك نإف ءةباينلا لبقي الو «دحأ

 ."دحاو قسن ىلع ةناعتسالاو دمحلا ظافلآ ىلإ

 راقختسالاو ةذاعتسالاو ةناعتسالا نأ وهو «رخآ ىنعم هيفو

 «نينمؤملا هناوخإلو هسفنل هبلطي نأ بلاطلل بحتسيف «ءاشنإو بلط

 «ةلاسرلاب هيبنلو ءةينادحاولاب هلل هتداهش نع رابخإ يهف ةداهشلا امأو

 نع ناسنإلا هب ربخي امنإ اذهو «هقيدصتو بلقلا دقع قباطي ربخ يهو

 هلوق نع ربخي امنإ هنإف «هريغ نع هرابخإ فالخب «هلاحب هملعل هسفن

 .ملعأ هللاو «هبلق دقع نع ال هقطنو

 .مالسإلا خيش :يآ (۱)

 ."اذك" :ةملكب هيلع ريشأو .نيتملك رادقمب لصألا يف ضايب (۲)

 ثيدح يف ةظوفحم "هدمحن" ةظفلو «ضومغ اهيفو «لصألا يف ةرابعلا اذكه (۳)

 ملسم جارخإ نع لفغ ميقلا نبا لعلو «كلذك ملسم اهجرخأ ذإ سابع نبا

 نأ ركذي ملو «هاور يئاسنلا نآ ركذ هنأ كلذ نْيبي ءاهتوبث يف ككش كلذل ءاه

 .ملعأ هللاو هجرخأ ًاملسم



 4۹۴۳ حاكنلا باتك

 یور دقو :«امهصعی نمو» :ثیدح ةياور دعب لاق مث

 دنع نالجر دهشت» :لاق متاح نب يدع ثيدح نم هريغو يئاسنلا

 دقف هلوسرو هللا عطي نم :امهدحأ لاقف ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «"[یوغ دقف] امهصعی نمو «دشر

 .«تنأ بیطخلا سئب» :ملسو

 مهضعب هاور هلعلف “رواد نب نارمع ثیدح حص نإف

 بيطخلا سئب» :ثيدح هغلبي ملو «ءاوس نيظفللا نآ نظف «ىنعملاب
 .ظفاحلا كلذب نارمع سيلو ««تنأ

 ٥٥. /۳ دواد يب ننس رصتخمو .قباسلا بابلا ٥۹۲ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 اذإ ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع ثیدح دنع

 :هلوق دعب لاقو «-قباسلا ةجاحلا ةبطخ ثيدح وحن :يأ- هوحن ركذ دهشت

 هللا عطي نمو «ةعاسلا يدي نيب ًاريذنو ًاريشب قحاب هلسرا» :«هلوسرو»

 .«ًاثيش هللا رضي الو هسفن الإ رضی ال هنإف امهصعی نمو «دشر دقف هلوسرو

 ٤0٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .جيرختلا رداصم نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .ةبطخلا نم هركي ام-١٤ «حاكنلا باتك ٦/ ۳۹۸-٤٠٠١ یبتجنا يئاسنلا ننس (۳)

 فيفخت باب-۳١ «ةعمجلا باتك يف ٥۹٤/۲ هحیحص يف ملسم هاور ثیدحلاو

 .ةبطفلاو ةالصلا

 .هوحخن .سوق ىلع بطخب لجرلا باب-۲۲۹ «ةالصلا باتک ٠٦۰ /۲ هننس يف دواد وبأو

 رصتخ نمو «نارمع ةمجرت رداصم نم بيوصتلاو .اطخ وهو «دواد :لصألا يف )٤(

 .00/۲ يرذنملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۹4

 “راغصلا جیوزت باب

 هاجرخأو :يرذنملا لوق ىلإ "«ينجوزت» :ةشئاع ثيدح ركذ

 .هجام نباو يئاسنلاو

 :اهنع هيبآ نع ةورع نب ماشه ثيدح نم يئاسنلا ىورو

 لخدو «نينس عبسل اهجوزت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ»
 . «نینس عستل اهيلع

 جيوزت يف باب :هيف بابلا ةجرتو )۳٤(« مقر بابلا ٥۹۳ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .راغصلا

 هللا لوسر ينجوزت» :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح وه (۲)

 لخدو» «تس وأ :نامیلس لاق ««نینس عبس تنب انأو ملسو هيلع هللا یلص

 .«عست تنب انآو «يب

 ءراصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲٠٤ /۷ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأو

 . ...ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جيوزت باب- ٤

 ركبلا بألا جيوزت باب-١٠ «حاکنلا باتک يف ۱۰۳۸/۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةريغصلا

 .ةريغصلا

 راغصلا حاكن باب-۳١ «حاکنلا باتک يف 1۰۳/۱-1۰٤ هننس يف هجام نباو

 .ءابآلا نهجوزي
 ٥٩/۳. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .ًافنآ هجرخت قبس ام وهو )٤6(



 V0 حاكنلا باتك

 :اهنع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا ثيدح نم ىور مث

 ‹«عست تنب يهو اهجوزت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ»

 .ټرشع نامث تنب يهو اهنع تامو
 نع قاحسإ يب نع فيرط نب فرطم ثيدح نم یور مث (
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينجوزت» :ةشئاع تلاق :لاق ةديبع يبأ

 ."«اعست هتبحصو «نينس عستل ملسو

 هيلع هللا ىلص هدقع نإف فلتخمب اذه نم ءيش سيلو

 ةعباسلا يف تلخدو «نينس تس تلمكتسا دقو ناک اهيلع ملسو

 جيوزتلاب دقعلا نع ربعف ءاهدلوم نم نينس عستل ناك اهب هؤانبو

 .عستل ]1/۸٦[ ناكو جيوزتلاب اهب ءانبلا نع رّبعو « "تسل ناكو

 .قح ناتیاورلاف

 حاكنإ-۲۹ «حاکنلا باتک يف ۳۹۰-۳۹۱ /۱ یبتجلا ين يئاسنلا هجر (۱)

 :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ةرغصلا هتنبا لجرلا

0 . 

 هتنبا لجرلا حاكنإ-۲۹ «حاکنلا باتک يف ۳۹۰ ٦/ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخآ (۲)

 لبق ثيدحلا اذه عقو يئاسنلل ىبتجما ننسلا نم عوبطملا يف هنأ الإ .ةريغصلا

 .ميقلا نبا مالك هديفي ام فالخب «قباسلا ثيدحلا

 ٠٠٠۵. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .نينس تسل :عوبطملا يف (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۹٦

 "جوزتملل لاقي ام باب

 نوكيف هتوفرو بوثلا تأفر :مموق نم "هافر" :يرذنملا لاق

 ةنينأمطلاو نيكستلا :هانعم ًاضيأ نوكيو .ةمئالملاو ةقفاوملاب هل ءاعد

 . عور نم هب ام تّٽکس اذإ «لجرلا توفر :مهوق نم

 .زمه اب "افر" هلصأ لوألا ىلعف :"نيدلا سمش خيشلا لاق

 ."افر" :ليقف ففخ مث

 .(۳۷) :مقر بابلا ۰۹۸-٥۹٩۹« /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 اذِإ ناسنإلا افر اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةريره يبآ ثيدح دنع

 .«ںیخ يف امکنیب عمجو «كيلع كرابو كل هللا كراب» :لاق جوزت

 اميف ءاج ام باب-۷ «حاکنلا باتک يف ٤٠٤ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حيحص نسح :لاقو .جوزتملل لاقي

 .حاكنلا ةئنهت باب-۲۳ «حاکنلا باتک يف ٦۱٤/۱ هننس يف هجام نباو

 . ۱۸٦١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .دوجوم ريغ هنأ الإ ٠١- /۳ رصتخملا يف اذه يرذنملا مالك نوكي نأ ضرتفملا (۲)

 سمش خيشلا لاق ] :اذكه عوبطملا يف انه مالكلاف ءةبيرغ ةلج تديز عوبطملا يف (۳)

 يردأ الف .[ ...لوألا ىلعف ("افر" ىنعم يف يباطخلا لوق ىلع) هللا هحر نيدلا

 ىلع وه اغنإ ميقلا نبا مالكو !!؟ةدايزلا هذه تءاج نيأ نم يرعش تيلو

 يف «عباطلا سفن ةطساوب عبط يذلا «عوبطملا يف دوجوم ريغلا يرذنملا قيلعت

 !!؟باتكلا سفن



 ۹۷ حاكنلا باتك

 .لتعملا نم وهف واولا هلصأ يناثلا ىلعو

 شارح “""وبآ لاق «بعرلا نم هتنكس لجرلا توفر :يرهوجلا لاق
 :يلذهلا

 "مه مه هوجولا تركنأو تلقف عر (دليوخاياولاقو ينور
 :[رعاشلا] لاق [ماثتلالاو] قافتالا ةافارملاو

 امالُي نأ هر کیو ينیفارُب ميورابا تیار نااّملو

 .قافتالاو ماحتلالا :"ءافرلا"و

 .نينبلاو ءافرلاب :جوزتملل تلق اذإ يفر هنیفر :لاقیو

 «ةنينامطلاو نوكسلاب :هانعم ناك تئش نإو :تيكسلا نبا لاق

 .“همالك مت «""هتنکس اذإ لجرلا توفر نم

 !؟ (وٻأ لاق) :ناکم (يبآ تيب رکذ مئ) :عوبطملا يف (۱)

 .عوبطملا نم فوذحم تيبلا (۲)

 .ًافَر هؤفرأ بوثلا تأفر دقو" ٠٠١۳١: :ص قطنملا حالصإ يف تيكسلا نبا لاق (۳)

 تئش نإو .زمهلا هلصأو «عامتجالاو مائتلالاب :يآأ ءنينبلاو ءافرلاب :مهوقو

 توفر :لاقي ءزمهلا ريغ هلصأ نوكيو «ةنينامطلاو نوكسلاب :هانعم ناك
 .قباسلا تيبلا ركذ مث ."...يلهذلا لاق .هتنكس اذإ لجرلا

 .هنم ةدايز هنإف نيفوقعملا نيب امو ٦/ ۲۳٠١. يرهوجلل حاحصلا (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۹۸

 . ليقع ثيدح يرذنملا ركذ مث

 نع هننس يف ىئاسنلا هاور دقو :هدعب هللا ههر ميقلا نبا لاق

 ليقف «"مثج ينب نم ةأرما بلاط يبأ نب ليقع جوزت :لاق نسحلا

 . کل كرابو مكيف هللا كراب» :ملسو

 فرتعا انهو °1 / عوبطملا يرذنملا رصتخ ف ثیدحلا اذه دج وي الو )۱(

 ثيدحو .اذه ليقع ثيدح مهيدياب يتلا يرذنملا ةخسن يف تسيل هنآب عباطلا

 .ميقلا نبا هركذيس ليقع
 .يئاسنلا ننسل ةيماظنلا ةخسللا يف كلذك يهو «مشج :هجام نبا ننس يف (۲)

 اذإ لجرلل ىعدُي فيك-۷۳ «حاكنلا باتك يف ٦/ ٤۳۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .؟جوزت

 . ۳ مقرب يئاسنلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو



 74۹ حاكنلا باتك

 ىلبح اهدجيف ةأرملا جوزتي لجرلا باب

 ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتحجي دقو :هلوق ىلإ «"«كل ڈبع
LL 

 .يتآلا ثيدحلا دنع .(۳۸) مقر بابلا ء4٩۹٥ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 نب ديعس نع ميلس نب ناوفص نع جيرج نبا نع قازرلا دبع ثيدح وه (۲)
 ىلص ينلا باحصأ نم :يرسلا يبأ نبا لاق «راصنألا نم لجر نع بيسلملا

 :لاق ةرصَب هل لاقي :اوقفتا مث «راصنألا نم :لقي ملو «ملسو هيلع هللا

 يلا لاقف «ىلبُخح يه اذإف ءاهيلع تلخدف ءاهرتس يف اركب ةأرما تجوزت

 دبع دلولاو ءاهجرف نم تللحتسا امم قادصلا اه» :ملسو هيلع هللا ىلص

 يرسلا يبأ نبا لاقو ««اهدلجاف» :نسحلا لاق «تدلو اذإف كل

 .«اهودحف» :لاق وأ ««اهودلجاف»

 ٥ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ناک يذلاو «دواد يبأ ننس رصتخم نم عوبطملا ين دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالكو (۳)

 :لوقي ثيح ۱۸۷ /۳ ننسلا ماعم يف وهو ٦۲-1۳. /۳ يف هدوجو ضرتفملا نم

 نم ًادحآ ملعأ الو «لسرم وهو «هب لاق ءاهقفلا نم ًادحأ ملعأ ال ثيدحلا اذه

 !؟هدبعتسي فيكف «ةرح نم ناك اذإ رح انزلا دلو نأ يف فلتخا ءاملعلا

 هعانطصاب هرمآ وأ ًاریخ هب هاصوأ هنآ -ربخلا تبث نِإ- هانعم نوکی نآ هبشیو
 هل ةافاكم ةعاطلا يف هل دبعلاك نوكيف «غلب اذإ هتمدخ عفتنیل «هئانتقاو هتیبرتو

 نإ- ثيدحلا نوكي نأ لمتجيو" :لاق نأ ىلإ ."هفورعمل ءازجو هناسحإ ىلع
 ."ملعا هللاو ءاخوسنم -لصأ هل ناک



Nةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 همكحو هدنس يف برطضا دق ثيدحلا اذه :ليذملا خيشلا لاق
 . ةلمهملا داصلاو ةدحوملا ءابلاب - ةرصب :ليقف .هيوار يباحصلا مساو

 نونلاب - ةلضن :ليقو - ةمجعملا داضلاو ةحوتفملا نونلاب - ةرضن :ليقو

 نيسلاو ةدحوملا ءابلاب - ةرسب :ليقو «- ماللاو ةمجعملا داضلاو

 ركذو «يراصنألا :ليقو «يعازخلا مثكأ نب ةرضن :ليقو «- ةلمهملا

 .هلئاق مهوو «يرافخلا ةرصب يبأ نب ةرصب :هنأ مهضعب

 .لوهجم اذه ةرصب :ليقو

 نع جيرج نبا هيوري ثيدح هنآ يهو «ةبيجع ةلع هلو

 .راصنألا نم لجر نع بيسملا نب ديعس نع ميلس نب ناوفص
 نب ميهاربإ نع هاور امنإ «ناوفص نم هعمسي ل جيرج نباو

 .' ناوفص نع يملسألا ىيحجي يبأ نب دمحم

 ىيجبو «لبنح نب دمحأ :هكرت «ثيدحلا كورتم اذه ميهاربإو

 «نايزارلا ةعرز وبأو «متاح وبأو كرابملا نباو «نيعم نبا

 ال : "لاق ؟ةقث [ب ]۸٦/ ناک سنآ نب كلام هنع لئسو «مهريغو

 .هنيد يف الو

 نع ًالسرم ىورُي اإ فورعملا نأ يهو :ىرخأ ةلع هلو

 .۲۸۰ ١/ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ء۷١١٠ /۷ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۱)

 .اغإ هنأ :عوبطملا يف (۳)



 ۸۰1۱ حاكنلا باتك

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع بيسملا نب ديعس
 ("يناسارخلا ءاطعو «"ميعن نب دیزیو ةداتق هاور اذک

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ديعس نع مهلك
 وه لاسرإلاو : “لاق «نيليلعتلا نيذه قحلا دبع ركذ

| 2 

 :ماكحأ ةعبرأ ىلع لمتشا 0

 وهو ءاهجرف نم لحتسا امب هيلع قادصلا بوجو :اهدحأ

 حصي م نإ ةهبش ءطو نوكي نأ هتياغ هيف ءطولا نآل .؛رهاظ
 .حاكنلا

 .انزلا نم لماحلا حاكن نالطب :يناثلا

 :ةينازلا حاكن يف فلتخا دقو

 .السرم بيسملا نبا نع ديزي نب ديعس نع ةداتق هاور (۱)
 ٠٠١. /۲ ننسلا يف دواد وبأ كلذ ركذ

 ٠۰۰/۲ هننس يف دواد وب هجرخآ .السرم بیسملا نب دیعس نع میعن نب دیزی (۲)
 يف يقهيبلاو .ىلبح اهدجيف ةأرملا جوزتي لجرلا باب-۳۸ ءحاكنلا باتك يف
 ٠١١/۷. ىربكلا ننسلا

 هننس يف دواد وبأ كلذ ركذ .ًالسرم بيسملا نب ديعس نع ءاطع هاور (۳)
1/۲ 

 .لاق مث :عوبطملا يف ()

 )٥( یطسولا ماکحألا ۳/٠١١.



N۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ىتح اهجوزت زوجي ال هنأ :لبنح نب دمحأ مامإلا بهذمف

 ءاضقنا لبق وأ ءةبوتلا لبق اهجوزت ىتمف ءاهتدع يضقنتو بوتت

 ثالث اهتدع لهو «"امهنيب قرف ءادساف حاكنلا ناك ؛اهتدع

 ."هنع نيتياور ىلع ؟ةضيح وأ ضيح

 ال انزلاو ءاهتبوت لبق اهجوزتي نأ زوج هنأ :ةثالثلا بهذمو

 ) "ایرط هځسف بجوی ( امك «دقعلا ةحص مهدنع عنمي

 :اهتدع يف اهحاکن يف ءالؤه فلتخا مث

 بسنلا طالتخال ةنايصو «جوزلا ءال ًامارتحا كلام هعنمف

 . “نزلا دلوب حيرصلا

 .۲۱/۲ ررحماو ۰ 0۹ يغملا :دمحأ مامإلا بهذمل رظنا (1)

 فاصنإلاو ٠٦۳/۹-٠٠٤ ينغملا :رظنا .ةقلطملا ةدع اهتدع نأ ىلع بهذملاو (۲)

4/. 

 .هخسف هنايرط :عوبطملا يف (۳)

 :ةثالثلا ةمئألا بهذمل رظنا )٤(

 ريدقلا حتف حرشو ۲٦۹/۳-۲۷٠ نحسلا نب دمحم ةجحلا :ةيفنحلل

 . ٠١١/۳ قئارلا رحبلاو ۳ ۱-۲٤٩

 ۲۲٠. /۲ يقوسدلا ةيشاحو ٠٤١ :ص ةيهقفلا نيناوقلا :ةيكلامللو

 ١/ ۲۰-۲٠. مألا :ةيعفاشللو

 جاتلاو ء١٠٤٠ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠٠١-٠١٠" :ص ياكلا :رظنا )٥(

 ٤/ ٠١۷. لیلکإلاو



 ANY حاكنلا باتك

 ريغ نم اهيلع دقعلا زوجي هنأ ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو
 :افلتخا مث «ةدع ءاضقنا

 ال هنأل ءًالماح تناك نإو اهيلع دقعلا زوج :يعفاشلا لاقف

 .لمحلا اذه ةمرح

 ال :هنع نيتياورلا ىدحإ يف ةفينح وبأو فسوي وبأ لاقو
 ىقس دق جوزلا نوكي الثل "لمحلا عضت ىتح اهيلع دقعلا زوجي

 .هریغ عرز هءام

 لماحلا ةيبسملا اطوت نأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا يهنلو
 ال نأ ىلوأ انزلا نم لماحلاف «هل كولم اهلح نأ عم «عضت ىتح

 .عضت یتح اطوت
 «مرتحم جوزلا ءامف ءةمرح هل نكي مل نإو ينازلا ءام نالو

 ينغملاو ۲٤١ /۳ ريدقلا حتف حرشو « ۳ نسحلا نب دمحم ةجحلا :رظنا )١(

 . ٥٦۲ /۹ ةمادق نبال

 .۲۷۷ :ص نالسر نبا دبز حرشو ۳ جاتحلا ينغم :رظنا (۲)

 ۲٤۱/۳-۲٤١« ریدقلا حتف حرشو ء١٣۱۳ /۱۷ يسخرسلل طوسبملا :رظنا (۳)

 . ٠٠١/۳ قئارلا رحبلاو

 .نيباب دعب .ايابسلا ءطو باب يف ثيدحلا يتايسو «هنع يهنم وهو )٤(
 ءطو يف باب-٥٤ «حاکنلا باتک يف ٩۱٤/٣ هننس يف دواد وبآ هجرخآ )٥(

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ءايابسلا

 . ۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



A‘ fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 !!؟روجفلا ءا هطلخي نآ هل غوسي فيكف

 أطي نآ ديري يذلا نعلب مه ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نألو

 «هيبأ نع دلولا عاطقنا عم ةيبسم تناكو «هريغ نم لماحلا هتمأ

 . هل ًاکولم هنوکو

 ءاهيلع دقعلا حصي :ىرخألا ةياورلا يف ةفينح وبأ لاقو

 ."عضت یتح ًاطوت ال نکلو

 :لبحخلاب دحلا بوجو :ثلاثلا

 ."نيتياورلا ىدحإ ين دمحأو كلام بهذم اذهو

 ىنز نم ىلع قح مجرلا :هنع هللا يضر رمع لوق مهتجحو

 وأ «لمح ناك وأ «ةنيبلا تماق اذإ انصح ناك اذإ «ءاسنلاو لاجرلا نم

 باب-۲۳ «حاکنلا باتک يف ۱۰٠۰-۱۰٦٦ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)

 .ةيبسملا لماحلا ءطو ميرحت

 ء١٠١٠ ١۷/ يسخرسلل طوسبملاو ۲۷٠/١ نسح نب دمحم ةجحلا :رظنا (۲)

 ۲٤٢/۳. ریدقلا حتف حرشو

 . ٥١۸ /۲ دهتجما ةيادبو ۹۷ /۲۳ ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۳)

 .۱۹۹/۱۰ فاصنإلاو ۰۳۸۳ /۲۰ یواتفلا عومجم :ةلبانحلا ةياورلو

 ةماقإ بوجو مدع :ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذمو

 .دحلا

 ينغملاو ء١١/۱۹۲ ملسم ىلع يوونلا حرشو ٠/١-۷ قئارلا رحبلا :رظنا

۱۲ 



 Ao حاكنلا باتک

 . "هيلع قفتم فارتعا

 ةلالد نم رهظأ ءانزلا ىلع ةرهاظ ةرامأ لمحلا دوجو نألو

 .رثكأو ةنيبلا ةلالد ىلإ هلثم قرطتي لمحلا ةلالد ىلإ قرطتي امو ءةنيبلا
 ريغ نم «لمحلا درجمب اهدلجب "هرمأ اذه ةرصب ثيدحو

 .رارقإ الو ةنيب رابتعا

 ةحئارلاب رمخلا يف ةباحصلا ّدَح [1/۸۷] اذه ريظنو
 ."ءیقلاو

. 

 ۳١- ءدودحلا باتک يف «حتفلا عم ۱٤۸/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .تنصحأ اذإ ىنزلا نم یلبحلا مجر باب
 يف بيثلا مجر باب-٤ «دودحلا باتک يف ۱۳۱۷/۳ هحیحص يف ملسمو

 .ىنزلا

 .هرمأ هنأ هيف :عوبطملا يف (۲)

 يف يراخبلا هقلعو ۸٤١/۲ اطوملا يف كلام هاور دقف ءةحئارلاب دحلا امآ (۳)

 رمع نع .قذابلا باب-١٠ ءةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ٠١/٠١ هحيحص

 .1۷ ٠١/ يرابلا حتف يف رجح نبا هححصو «باطخل ا نب

 :دوعسم نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا هاورو
 ءاّرقلا باب-۸ «نآرقلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ٠٦۳ /۸ يراخبلا حيحص

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم

 ٤١- ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٠١٠/١-٠٥۲ ملسم حيحصو

 . ...نآرقلا عامتسا لضف باب

 يلع روضحب هب مكحلا نافع نب نامثع نع حص دقف «ءيقلاب دحلا امآو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰٦

 يف لاكشإلا عضوم وهو ءانزلا دلو قاقرإ :مبارلا مكحلا
 دیعس هاور كلذك «"هثیدح يف هرکذی م ةاورلا ضعبو «ثيدحلا

 . ةئام اهدلجو قادصلا اه لعجو امهنيب قرفف" :اولاق امنإو «هريغو

 .ثيدحلا يف لاكشإ الف اذه ىلعو

 :ةظفللا هذه تتبث نإو

 قرلا ناک نیح مالسإلا لو يف ناک هلعل اذه نإ :لیق دقف

 .خسن مث «نيدملا رحلا ىلع تبثي

 .همادختسا هب دارملاو زاجم اذه نإ :لیقو

 .رفعج نب هللا دبعو نسحلاو
 دح باب-۸ دودحلا باتک يف ۱۳۳۱-۱۳۳۲ /۳ هحیحص يف ملسم هاور

 .رمخلا

 ٠٠٠/۳ ينطقرادلا ننس :يف قاقرتسالا اهيف ركذُب ل يتلا تاياورلا رظنا (1)

 ءيملسألا ميهاربإ قتيرط نم اهلك اهنكل ء١۷١٠ /۷ ىربكلا يقهيبلا ننسو

 .قبس امك كورتم وهو



 ¥‘A حاكنلا باتك

 ةأرملا ىلع جوزلا قح باب
 ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ادحأ ارمآ تنک ول» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبآ

 ."«اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل «دحأل دجسي نأ

 :لاق (حیحص بیرغ نسح ٹثیدح اذه :يذمرتلا لاق

 “كلام نب ةقارسو “لبج نبذاعم نع بابلا ينو

 دواد يبآ ننس رصتخو )٤١(. مقر بابلا ۰٤/٣ ٠-٠٠٠٥ دواد يبآ ننس (۱)

1-1/۳ 

 مه نابژرمل نودجسي مهتيأرف ةريحلا تيتأ :لاق دعس نب سيق ثيدح دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيتاف :لاق «هل دجسُي نأ قحأ هللا لوسر :تلقف

 هللا لوسر اي تنأف «مهه نابزرمل نودجسي مهتيأرف «ةريحلا تيتأ ينإ :تلقف
 :لاق ؟هل دجست تنکأ يربقب تررم ول تيآرأ :لاف «كل دجسن نأ قحأ

 ءاسنلا ترمأل دحأل دجسي نأ ًادحا ًارمآ تنك ول ءاولعفت الف :لاق .ال :تلق

 .«قحلا نم نهيلع هللا لعج امل «نهجاوزأل ندجسي نأ

 ."ربقلا ةلمج نود حيحص" :(۱۸۷۳) :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاق

 جوزلا قح يف ءاج ام باب-۰ «عاضرلا باتک يف ٤٤٥ /۳ يذمرتلا عماج (۲)

 .ةأرملا ىلع

 ."هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح" :يذمرتلا عماج نم عوبطملا يف يذلا (۳)

 .۲۲۷ ٩/ هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٤(

 .يهذلا هقفاوو «نيحيحصلا طرش ىلع ٤/ ٠۲۷ كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 ٠١۹. /۷ ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰۸

 نب قلطو «"يفوأ یہ نب هللا دبعو "سابع نباو (ةشئاعو

 0 نباو «"” سنأو 0 1 مأو يلع

 ."یدح رشع دحأ هذهف

 نب بهو قيرط نم يناربطلا هاور": ۳٠١/٤ دئاوزلا عمجم يف يمشيملا لاق

 .' تاقث هلاجر ةيقبو ءامهفرعأ ملو «هيبأ نع يلع

 ۲٠٠/٠. ةرهملا فاحتإ :رظنا .هنع يوارلاو ةفارس نيب عطقنم وهو

 ىلع جوزلا تح باب-٤ «حاکنلا باتك يف ۱ هننس يف هجام نبا هجرخأ (۱)

 .ةأرملا

 نكل ...فيعض" ٠٠٠١ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ."حيحص هنم لوألا رطشلا

 عجم يف امک- هدنسم يف رازبلاو ۳٥٨/۱١ ریبکلا يف يناربطلا هجرخأ (۲)

 .عمجلا يف يمشيملا هدانسإ فعضو ٤/ ۳٠١-. دئاوزلا

 .ًابیرق هثیدح يتايس (۳)

 يف ءاج ام باب-١٠ «عاضرلا باتك يف ٠٦٥ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأ )٤(

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «ةأرملا ىلع جوزلا قح

 .۹۲۷ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .ًابیرق اهثيدح يتايس )٥(

 .ًابیرق هثیدح يتايس )٨(

 .۲۹۲/۷ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۷)

 .قباسلا ثيدحلل هجارخإ دعب ٠٠٥ /۳ يذمرتلا عماج (۸)

 .هّللا دبع نب رباجو «ةملس نب ناليغو «بيصحلا نب ةديرب :نع ًاضيأ بابلا يفو (۹)



 A5۹ حاكنلا باتک

 مدق ال» :لاق هدنسم يف دمحأ هاور يفوأ يبأ نبا ثيدحو

 اي اذه ام :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلل دجس ماشلا نم ذاعم

 مهتقراطبو مهتفقاسأل نودجسي مهتيفاوف ماشلا تيت :لاق ؟ ذاعم

 هللا یلص هللا لوسر لاقف «كب كلذ لعفن نأ يسفن يف "تددرف
 هللا ريغل دجسي نأ ًادحأ ارمآ تنك ولف اولعفت الف :ملسو هيلع

 يدؤت ال هديب دمحم سفن يذلاو ءاهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل

 ىلع يهو اهسفن امهأس ولو ءاهجوز قح يدؤت ىتح اهبر قح ةأرملا
 ۲ م «
 .هجام نبا هاورو هعنمت بف

 ء۷۳٠-٤/۷۲١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأف «بيصحلا نب ةديرب ثيدح امأ

 هاو لب :لاقف يهذلا هفلاخو .مکاحلا هححصو ٩۱۸/۲ هدنسم يف يمرادلاو

 .كورتم نابح نب حلاص هدانسإ ينو

 يمثيها لاق ٠۸/ ۲٠۳. ريبكلا يف يناربطلا :هجرخأ ةملس نب ناليغ ثيدحو

 نورثكألاو .ةبيش نب بيبش هيفو يناربطلا هاور ١١/٤": دئاوزلا عمجم ف

 .هريغو ةرزج حلاص هقثو دقو «هفيعضت ىلع

 هدنسم يف يمرادلاو ٥٥۸/۳‹ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :هجرخآ رباج ثیدحو

۱/--۱1۹. 

 ."تاآورف" :دمحأ دنسم ينو ."تددوف" :هجام نبا ننس يف (۱)

 .۳۸۱ ٤/ دمحأ دنسم (۲)

 .ةأرملا ىلع جوزلا قح باب- ٤ «حاكنلا باتك يف ٥۹٥ /۱ هجام نبا ننس (۳)

 . ٠٠١۴۳ :مقر هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸1۰

 سنا نع «سنأ يخآ نب صفح ثيدح نم يئاسنلا یورو

 دجسي نأ رشبل حلص ولو «رشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال» :هعفر

 .'«اهيلع هقح مظع نم اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل ءرشبل

 همدق نم ناک ول هديب يسفن يذلاو» :ةدايز هيفو دمحأ هاورو

 «هسحلت هتلبقتسا مث «ديدصلاو حيقلاب سجبنت ةحرق هسأر قرفم ىلإ

 .«هقح تدأ ام

 :تلاق ةشئاع نع ةبتع يب ثیدح نم ًاضيأ يئاسنلا یورو

 ىلع اقح مظعا سانلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تلاس»

 ؟لجرلا ىلع ًاقح مظعأ سانلا ياف :تلق .اهجوز :لاق ؟ةارملا

 ."«همأ :لاق

 نع ورمع نب هللا دبع ثيدح نم نابح نباو يئاسنلا یورو

 ركشت ال ةآرما ىلإ هللا رظني ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .«هنع ينغتست ل يهو ءاهجوزل

 ١/ ٠٠۳. یربکلا يئاسنلا ننس (۱)

 . ۱٥۸/۳ دمحأ دنسم (۲)

 ٩/ ۲۲۰١-۲٦١. ةراتخملا يف ءايضلا ثيدحلا ححصو

 .1۷0/ € كردتسملا يف مكاحلا هححصو .“. ٥ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۳)

 ٥/ ٠٤. یئاسنلل یربکلا ننسلا )٤(

 ٤٦۸/۹ ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا هبسن دقو «نابح نبا دنع هيلع فقأ ملو



 A۸۱1۱1 حاكنلا باتك

 ينلا نأ ةملس مآ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا ىور دقو

 ءاهنع ضار اهجوزو تتام ةأرما ايأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . بيرغ نسح [ب /۸۷] :يذمرتلا لاق ««ةنحلا تلخد

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا يلو
 .ءيجت نآ تباف هشارفل هتارما لجرلا اعد اذإ» :ملسو هيلع هلل

 ."«حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل ؛اهيلع ًانابضغ تابف

 ههباتك يف اهمض يتلا ةرشعلا دحأ وهو «نابح نبال بسني ملو «طقف مكاحلل

 .ملعأ هّللاو

 ٠۷٤/٤. و ۱۹۰/۲ كردتسملا يف مكاحلا دنع وهو

 .۲۸۹ :مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو

 جوزلا قح يف ءاج ام باب-١٠ «عاضرلا باتك يف ٤٨٦/۳ يذمرتلا عماج (1)

 .ةأرملا ىلع

 .ةأرملا ىلع جوزلا قح باب- ٤ «حاكنلا باتك يف ٥۹٥ /۱ هجام نہا ننسو

 ٤١١. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 باب-١۸ «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٩/ ۲٠٠١ هحيحص يف يراخبلا :هجرخآ (۲)

 .اهجوز شارف ةرجاهم ةأرملا تتاب اذإ

 نم اهعانتما ميرحت باب-۲۰ «حاکنلا باتک يف ۱۰۱۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .اهجوز شارف



A1۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ""رصبلا ضغ نم هب رمؤي ام باب
 اغناك اهجوزل اهتعنتل ةأرملا ةأرملا رشابت ال» :ثيدح يف لاق

 نم هب كسمتيف «ةياورلا ماقم موقي فصولا نأ هيف :"«اهيلإ رظني

 . ناويحلا ين ملسلاو ءةفصلاب بئاغلا عيب زاجأ

 .۷۱/۳ دواد يبأ ننس رصتخو )٤٤(« مقر بابلا ٦٠١ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع

 «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 .هرکذف

 ‹«حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠٠/۹ هحيحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرحخأو

 .اهجوزل اهتعنتف ةآرملا رشابت ال باب-۸

 ةرشابم ةيهارك يف باب-۳۸ «بدألا باتك ين ٥ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ثیدح :لاقو .ةأرملا ةارملاو لاجرلا لاجرلا

 ميقلا نبا ناب ًاءاعدا «هتمرب ميقلا نبا مالك فذح دق عوبطملا يف :ماه هيبنت (۳)

 ءاومعز اذك !؟رارکتلا نم ًایدافت همالک فذح متف «صنلاب يباطخلا مالك ركذ

 :هصنب يباطخلا مالك كيلإو .صنلاب يباطخلا مالك وه سيل ميقلا نبا مالكو

 رصح طبض ةفصلاب طبضي دق ناويحلا نأ ىلع ةلالد هيف :خيشلا لاق"

 . ناويحلا يف ملسلا زاوج ىلع هب اولدتساو «ةطاحإو

 «حضاو قرف امهنيب لب «صنلاب يباطخلا مالك وه سيل ميقلا نبا مالكف

 اه قرطتي ملو ءةفصلاب بئاغلا عيب ةلاسم ركذ ميقلا نبا نأ ىلع ةوالع

 .ةتبلا يباطخلا



 A1 حاكنلا باتك

 “"ايابسلا ئطو باب
 ."«هل لحم ال وهو هرو فیک» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق

 :نالوق هيف نيدلا سمش خيشلا لاق

 الف كرشملا اهجوز نم نوكي دق لمحلا كلذ نأ :امهدحأ

 .هثیروتو هقاحلتسا هل لحم

 قلتو المح رهاظلا يف ناك ام شًفنت اهتطو اذإ نوكي دقو
 .هنع هيفنیو دبعلا مادختسا همدختسیف «هدلو وهو هدبع هنظیف «هنم

 .يرذنملا امهانعم ركذ ناهجولا ناذهو

 هللا ىلص يلا نإف «فيعض لوقلا اذهو :ميقلا نبا لاق

 -۷۳ /۳ دواد يبأ ننس رصتخو )٤٥(« مقر بابلا ٦۱٤ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع ٤.

 «ةوزغ يف ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نا ءادردلا يبآ ثيدح وه (۲)

 :اولاق ؟اهب ملأ اهبحاص لعل» :لاقف [برقملا لماحلا يهو] ًاحجُم ةأرما ىأرف

 ال وهو هروب فيك «هربق يف هعم لخدت ةنعل هنعلأ نأ تممه دقل :لاقف .معن

 .«هل لحي ال وهو همدځختسي فیکو !؟هل لحي

 باب-۲۳ «حاکنلا باتک يف ۱۰٦۰-۱۰۱٦ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .ةيبسملا لماحلا ءطو ميرحت

 هقف يف مالك يأ ۷۳/۳١-۷٤ عوبطملا رصتخملا ين يرذنملل دجوي ال (۳)

 ننسلا ماعم يف نيهجولا نيذه هللا هحر يباطخلا ركذ دقو «ثيداحألا

 .ملعأ هللاو ۳



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 دقو «هقاحلتساو همادختسا «نيرمألا راكنإ نيب عج ملسو هيلع

 .'"!؟هثرویو هدبعتسي فیک" :ءاج

 اذإ اذكو «نيضقانتلا نيب عمج هدابعتساو هقاحلتسا نأ مولعمو

 هيف روصتي ال «هنم تقلعو رهاظلا يف لمح وه يذلا ىشفت
 .دابعتسالاو قاحلتسالا

 يف راص ًالماح اهئطو اذإ هنأ وهو يناثلا لوقلا باوصلاف

 دبع هنأ ملع دق وهو «هقيلخت يف ديزي ءطولا نإف «هنم ءزج لمحل ا

 هثرويف «هنع ثوروملا لام اك هلعجيو هدبعتسي نأ ىلع قاب وهف «هل
 .بألا نم ءزج هيف راص دقو «هنع ًاثوروم الام هلعجي يأ

 .هرصبو هعمس يف ديزي ءطولا :دمحأ مامإلا لاق

 :هلوق يف ىنعملا اذهب ملسو هيلع هلا ىلص ينلا حرص دقو
 .«هریغ عرز هءام يقسي نأ لجرل لج ال»

 نوكتيو «هيف ديزي عرزلا هب ىقسي يذلا ءاملا نأ مولعمو
 هللا لعج دقو «ءاملا عرزلا يقاسب لماحلا ءطو هّبش دقو «هنم عرزلا

 نع ةويح نب ءاجر ثيدح يف دابعتسالا ظفل ءاج امنإو ءاذكه هيلع فقأ مل (1)
 يف يمثيملا لاقو ۳٠۲/۲۲ ریبکلا مجحملا يف يناربطلا دنع هدج نع هيبأ

 .كورتم ؛بعصم نب ةجراخ هيفو ٤/ ۳٠١: دئاوزلا عمجم

 ءطو باب-٥٤ «حاکنلا باتک يف ٠۱٥-٩۱٦ /۲ هننس يف دواد وبأ هجرخآ (۲)

 .-.۰ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو .ايابسلا



 A10 حاكنلا باتك

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هبشو «"ًاثرح ءطولا لحم ىلاعتو كرابت
 .عرزلا يقسب لماحلا ءطوو «عرزلاب لمحل ا

 ىتح ةينازلا حاكن زوجي ال هنآ ىلع ًادج رهاظ ليلد اذهو

 «ىوقأ ةضيحلاو ءةضيحب وأ «,ضيح ثالثب امإ "اهر ةءارب ملعت

 جوزلا ءاملف «ةمرح هل نكي نإو لمحلاو انزلا نم يذلا ءاملا نأل

 «هئطوو هئام نم نوکی دق ام هنع يفني نأ هل لحي ال وهو «ةمرح

 كلذ لماحلا ةيبسملا ءىطاول لحي ال امك «هنم ءزج هيف راص دقو

 .[1/۸۸] امهنیب قرف الو

 جوزت اذإ هنإ :هنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا لاق اذههو

 هل دلو مآ تراص اهئطو نإ هنأ ءالماح اهكلم مث اهلبحأو ةمألا

 هللاو "يناثلاو لوألا هئام نم قحلي دق دلولا نأل «هتومب قتعت

 .ملعا

 :ةرقبلا ةروس (مشيش ىئأ مكترُح اوثأف مُكَل ثْرَح مكؤاّسن)ل :ىلاعت هللا لاق (۱)

۳ 

 .ىلبح اهدجيف ةآرملا جوزتي لجرلا باب يف ةلاسملا هذه ركذ قبس دقو (۲)

 ۳۷۱/١ عدبملاو ,:-۲ ررحلاو ۰۹ ٤ ينغملا :يف ةياورلا هذه رظنا (۳)

 .دلو مآ كلذب ريصت ال اهنآ ىلع بهذملاو ٤4۳/۷. فاصنإلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸1٦

 ٠)۔اکنلا عماج يف باب

 مث ««اهربد يف ةآرما ىتآ نم نوعلم» :ثيدح يرذنملا ركذ

 ."هجام نباو يئاسنلا هجرخأو :لاق

 دواد وبأ هجرخأ يذلا اذه :ًاليذم نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نحنو يئاسنلا اهجرخآ ثيداحأ بابلا يف يقب دقو بابلا اذه يف

 . اه رکذن

 هللا ىلص هللا لوسر عمس هنآ تباث نب ةيزخ نع :لوألا

 يف ءاسنلا اوتأت ال «قحلا نم يحتسي ال هللا نإ» :لوقي ملسو هيلع

 .«نهرابدأ

 .يتآلا ثيدحلا دنع )٤٩(. مقر بابلا 1۱۸/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 نم نوعلم»» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثیدح وه (۲)

 .«اهرېد ف ةأرما یت

 نع يهنلا باب-۹ «حاكنلا باتک يف ٦۱۹ /۱ هننس ف هجام نبا هجرخأو

 4۹٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 دمحم نب هللا دبع لضافلا خألا نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ ميرحت ةلدأ عمج دقو )٤(

 لحما نايتإ ميرحت ةلدأب ءالبنلا فاحتإ" هامس فنصم يف يراخبلا ميحرلا دبع

 .عوبطم رهو ."ءاسنلا نم هوركملا

 ٠٠٠/١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()



 A1۷ حاكنلا باتك

 يلا نع هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع :يناثلا
 يف هتأرما يتأي لجرلا نع هلاس الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 .''«ىرغصلا ةيطوللا كلت» :لاق ؟اهربد

 "ورمع نع ةداتق نع مامه هعفر

 ورمع نع جرعألا ديح نع نايفس هفقوو

 .“ًفوقوم بيعش نب ورمع نع قارولا رطم هعباتو

 هيلع هللا ىلص يلا نع سابع نبا نع بيرك نع :ثلاثلا
 ." «“"ربد يف ةأرما وأ الجر ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال» :لاق ملسو

(۳) 

 نع يهنلا باب-۲۹ «حاکنلا باتک يف ٨۱۹/١ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ

 . ٠١١١ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .ناسحإلا عم ٩/ ٠٠١ هحيحص يف هجرخآ ثیح نابح نبا هححصو

 ۳٠۹/۰. يئاسنلل ىربکلا ننسلا (۱)

 يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور" ۲۹۸/٤: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 ."حيحصلا لاجر رازبلاو دمحأ لاجرو ءطسوألا

 ١/ ۲١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ١/ ۲١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 )٤( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ٠/ ٠٠١.

 .اهربد :عوبطملا يف )٥(

 باتك ٤٨۹/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو ۲١/١ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (0)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸1۸

 :هيف فلتخا ثيدح اذه

 بيرك نع ناميلس نب ةمرخ نع نامثع نب كاحضلا هاورف

 ."فوقوم كاحضلا نع عيكو هاور سابع نبا نع
 ."ًاعوفرم هنع دلاخ وبأ هاورو

 .رهحألا وه دلاخ وبأو «"هعفر يتسبلا ححصو

 ىلص يلا نع باطخلا نب رمع نع داملا نبا نع :عبارلا

 .“«نهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال» :لاق ملسو هيلع هللا

 .مدقت دقو «ةريره يبأ ثيدح :سماخلا

 لجر ىلإ هللا رظني ال» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هلو
 .«اهربد ف ةأرما یتا

 .بيرغ نسح :لاقو .نهرابدآ يف ءاسنلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام باب-١١ «عاضرلا

 ٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٠/ ۳٠١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)

 .قباسلا ثيدحلا وهو (۲)

 .ناسحإلا عم ٩/ ۵۱۷-٩۱۸ نابح نبا حیحص (۳)

 )٤( يئاسنلل ىربكلا-ننسلا ۳۲٠/١.

 ةراتخملا يف هجرخأآ ذإ ءايضلا هححصو ۲٠۹/۱.

 .بابلا ثيدح وهو .۳۲۳ ١/ يئاسنلل ىربكلا ننسلا )٥(

 .ًاضيأ ثيدحلل هجام نبا ظفل وهو ..(. ٥ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 ۰ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ۸۱۹ حاكنلا باتك

 لوسر اي :لاقف يبارعإ ءاج لاق قلط نب يلع نع :سداسلا

 ال هللا نإر» :لاقف ءةحجيورلا اندحأ نم نوكتف ءةيدابلا يف نوكن انإ هللا

 ءاسنلا اوتأت "الو «'[اضوتيلف مكدحأ اسف اذإ] قحلا نم يحتسي

 .«نهزاجعأ ف

 لوسر ىلإ باطخلا نب رمع ءاج» لاق سابع نبا نع :عباسلا
 امو :لاق «تکله هللا لوسر ای :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ءائيش هيلع دري ملف ءةليللا يلحر تلوح :لاق ؟ككلهأ يذلا

 مكؤاس ةيآلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يحوأف
 . ربدلا قتاو ربدأو لبقآ :لوقي مشيش ىئآ مكئرَح اوئأف مل ثْرَح
 .“ةضيحلاو

 .ىربكلا يئاسنلا ننس نم نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ال :عوبطملا يف (۲)

 ۳۲٣/٥. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۳)

 يف ءاج ام باب-۲ «عاضرلا باتك يف ٤٦۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثيدح :لاقو «نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ ةيهارك

 .ناسحإلا عم ٩/ ٥٠٤« ٠٠١ هحیحص يف نابح نبا هححصو

 ٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 .هللا یحواأف :عوبطملا يف (6)

 ٠٠۲/٠. يئاسنلل ىربكلا ننسلا )١(

 نمو" باب-٣ «نآرقلا ريسفت باتک يف ۲۰۰/۰ هعماج يف يذمرتلا هاورو



AY»ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 مكح يف يباحصلا ريسفتو :مكاحلا هللا دبع وبأ لاق

 .عوفرملا

 يلا نع ةريره يبأ نع يميجهلا ةميت يبأ نع :نماثلا

 وأ اهربد يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 هيلع هللا ىلص دمع ىلع لزنأ اب رفک دقف «انهاک

 [ب /۸۸].«ملسو

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث ."ةرقبلا ةروس

 .۳۳۸۱ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 .۲۰ :ص ثيدحلا مولع ةفرعم )١(

 ."۲۳ ١/ یربکلا ننسلا (۲)

 ف باپ-۱ «بطلا باتک ف YY1-Y¥0» /€ هنس ف دواد وبآ هجرخأو

 .نهاكلا

 يف ءاج ام باب-۲٠٠ «ةراهطلا باوبأ يف ۲٤۲-۲٤۳ /۱ هعماج يف يذمرتلاو

 میکح ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال :لاقو .ضئاحلا نايتإ ةيهارك

 هفيعضت يراخبلا نع ركذ مث ...ةريره يبأ نع يميجملا ةميت يبأ نع مرثألا

 ۰ .ثيدحلا اذه

 باب-۲۲٠ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۲۰۹/۱ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .ضئاحلا نايتإ نع يهنلا
 ٠٠٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا حصو



 ۸۲۱ حاكنلا باتك

 هلا لوقل سابع نبا ربسقت دواد وب رکذ مث

 4 رح ارثأف):یلاعت

 «سابع نہا هب رسف يذلا اذهو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 امأ .ةيآلل سابع نبا ريسفت ركذ امنإ دواد ابأ نأل مهو وهو «رمع :لصألا يف (1)

 ..ميقلا نبا مالك يف يتأيسف رمع نبا ريسفت

 .۲۲۳ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 «حاكنلا عماج يف باب )٤٩(: :مقر بابلا 1۱۸/۲-1۲۰ دواد يبأ ننس (۳)

 ۸١-۸۱. /۳ يرذنملا رصتخو

 اغإ «مهوأ -هل رفغي هللاو- رمع نبا نإ :لاق سابع نب هللا دبع ثیدح دنع

 لهآ مهو دوهي نم يحل ا اذه عم «نثو لهأ مهو راصنألا نم يحل ا اذه ناک

 نم ریثکب نودتقی اوناکف «ملعلا يف مهیلع ًالضف ممه نوری اوناکو «باتک
 كلذو يفرح ىلع الإ ءاسنلا اوتأي ال نأ باتكلا لهأ رمأ نم ناكو «مهلعف

 مهلعف نم كلذب اوذخأ دق راصنألا نم يحلا اذه ناكف «ةأرملا نوكت ام رتسأ

 نهنم نوذڈلتيو ءًاركنم ًاحرش ءاسنلا نوحرشي شيرق نم يحلا اذه ناکو -

 مهنم لجر جوزت ةنيدملا نورجاهملا مدق املف ؛تايقلتسمو ٍتاربدمو تالبقم

 ىتؤن انك اغإ :تلاقو هيلع هتركنأف كلذ اهب عنصي بهذف «ءراصنألا نم ةأرما

 لوسر كلذ غلبف ءامهرمآ يرش ىیتح «ينبنتجاف الإو كلذ عنصاف فرح ىلع

 اوثأف مل ثْرَح مكؤاّسِ :لجو زع هللا لزناف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 عضوم كلذب ينعي «تايقلتسمو تاربدمو ٍتالبقم :يآ ميش یئآ مکئرح
 .دلولا

 ۱۸۹1١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



AYYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .وه مهي م هيلع اومهو انو «رمع نبا رسف هب
 كيلع رثكأ دق :عفانل لاق هنأ رضنلا يبأ نع يئاسنلا ىورف

 يف ءاسنلا ىتؤت نأب ىتفأ هنإ :رمع نبا نع لوقت كنأ لوقلا

 ناک فیک كربخأس نكلو «يلع اوبذك دقل :عفان لاق ؟ "اهرابدأ

 :غلب یتح «هدنع انو ًاموي فحصملا ضرع رمع نبا نإ «رمألا

 له «عفان ای :لاق مش یئآ مُکرح اوثأف مکَل رح مُکؤاسْ)
 املف «ءاسنلا "ييف شيرق رشعم انك انإ ؟ةيآلا هذه رمأ ام ملعت

 نم ديرن انك ام لثم نهنم اندرأ «راصنألا ءاسن انحكنو ةنيدملا انلخد

 اغنإ راصنألا ءاسن تناكو ءهنمظعأو كلذ نهرك دق ره اذإف ءانئاسن

 اوئأف مكَل ثْرَح مكؤاًسِ:لجو زع هللا لزناف «نهبونج ىلع نيتؤي
 . "4ش یئآ مکئرح

 ريغ هنع لقن نم هنع مهفُ ملو «رمع نبا نع تباثلا وه اذهف
 .كلذ

 مساقلا نب نمحرلا دبع نع يئاسنلا ىور ام ًاضيأ هيلع لدو

 ثراحلا نع ثّذحم دعس نب ثيللا رصمب اندنع نإ :كلال تلق :لاق

 يرتشن انإ :رمع نبال تلق :لاق راسي نب دیعس نع بوقعي نبا

 A0. /۲ يباطخلل ثيدحلا بيرغ .فلخلا نم ءاسنلا نايتإ يه ةيبجتلا (۲)

 ۳٠١. /۰ یربکلا يئاسنلا ننس (۳)



 AYY حاكنلا باتک

 يف نهيتأن :لاق ؟ضيمحتلا امو :لاق .نه ”ضمحنف يراوجلا

 دهشأف :كلام يل لاقف !؟ملسم اذه لمعيوأ فأ :لاق .نهرابدأ

 «هنع رمع نبا لاس هنآ راسی نب دیعس نع یثدحل ةعيبر ىلع

 "هب ساب ال :لاقف

 نم جرفلا يف نايتإلاب ةيآلا رسف هنأ رمع نبا نع حص دقف
 «عفان ىلع اطخأ نم ًاطخأو «عفان هنع هاور يذلا وهو «ربدلا ةيحان

 مهبذكف «جرفلا ءطو ىلإ قيرط ال «ءطولل لحم ربدلا نأ مهوتف

 .عفان

 هنأ رمع نبا نع ظفح دق ناك نإ «يراوجلا ةلاسم كلذكو

 دق هنإف ءربدلا قيرط نم نهنايتإ هدارم اغإف «نه ضامحإلا يف صخر
 :لاقو «ربدلا يف نهئطو نم ىلع راكنإلاب ىرخألا ةياورلا يف حرص

 .هنع اهقفاوتو تاياورلا قداصت نّيبي اذهف «؟ملسم اذه لعفي وأ»

 هنلوح يأ :رمألا نع لجرلا تضَمْحأ" ٤٤١/١: ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق )١(

 -تابنلا نم ولحلا وهو- ةّلحلا يعر تلم اذإ «لبإلا تضَمْخأ :نم وهو «هنع

 ه.| ."هيلإ تلّوحتف «ضْمحلا تهتشا

 .ينثدحي هنآ :عوبطملا يف (۲)

 ۳٠١. /۰ یربکلا يئاسنلا ننس (۳)

 .هب مساقلا نب نمحرلا دبع نع ۳۹٤. /۲ هریسفت يف يربطلا ريرج نبا هاورو
 ء١٤ /۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۷۳۷ ١/ هدنسم يف يمرادلا هاورو

 .ارصتخ «هب راسی نب دیعس نع بوقعي نب ثراحلا قیرط نم امهالک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت AY ئ

 ناميلس ثيدح نم يئاسنلا هاور اب نوعنصت امف :ليق نإف

 یتآ الجر نأ» :رمع نب هللا دبع نع ملسآ نب ديز نع لالب نبا

 نم دجوف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع يف اهربد يف هتآرما

 اوثأف مكل ثْرَح مكؤاسن) :لجو زع هللا لزناف ءاديدش ًادجو كلذ

 . مشن یا مکر

 نبا وآ لالب نب نامیلس هيف طلغ «كش الب طلغ اذه :ليق

 اغإو "ين" :ةظفلب "نم":ةظفل هيلع تبلقناو «هنع هيوار سيوأ يبأ

 .«اهربد نم ةأرما ىتأ» :وه

 لوح ال اهنيعب باطخلا نب رمع ةصق يه هذه لعلو

 هلا لوسرل لاقف ءًادیدش ًادجو كلذ نم دجوو «هلحر [//]

 .تمدقت دقو «تکله : ملسو هيلع هللا یلص

 ءربدلا يف ءطولا وه كلذ نأ ٌنظ ةاورلا ضعب نوكي وأ

 .هنظ يذلا ىنعم اب هاورف
 نع هاورف اذه يف ناميلس فلاخ دق دعس نب ماشه نأ عم

 ."السرم راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز

 ضرع دق طلغلا اذه نأ :ًاحوضو هديزيو اذه نيب يذلاو

 ۱1/٥" ىرکلا یئاسنلا ننس (۱)

 .كانه هجمرخت قبسو (۲)

 ٠٠/١"۳. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا كلذ ركذ (۳)



 AYe حاكنلا باتک

 زاوجب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هاتفا نيح ةباحصلا سضعبل هلثم

 كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هل نّيَب ىتح ءاهربد نم اهلبق يف ءطولا
 .ايفاش اناب

 نب يلع نب هللا دبع ينربخأ لاق يمع ينربخأ :يعفاشلا لاق

 نب نالف نب ورمع نع وآ حالجلا نب ةحيحآ نب ورمع نع بئاسلا

 الجر نأ :تباث نب ةميزخ نع -تككش انآ :يعفاشلا لاق- ةحيحأ

 وأ نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاس

 :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف ءاهربد يف هتأرما لجرلا نايتإ

 فيک» :لاقف «يعدف هب رمأ وأ هاعد لجرلا ىلو املف ««لالح»

 ؟نيتفصخلا يآ يف وا «نيتزرخلا يآ يف وا «نيتبرخلا يآ يف ؟تلق
 ال هللا نإ .الف ؛اهربد يف اهربد ْنِم مآ «معنف اهلبق يف اهربد نمأ

 .'”«نهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال «قحلا نم يحتسي

 دقو «ةقث يلع نب هللا دبعو «ةقث يمع :يعفاشلا لاق

 هب ثدحلا يراصنألا نع -يلع نب دمحم همع وهو- دمحم ينربخأ

 . "هت هتقث ين ماع كشي ال نمم ةيزخو ءأريخ هيلع ىنثأ هنأ

 .ةحيحأ نب ورمع وه هيلإ راشأ يذلا يراصنألاو

 وه وأ «ءطولا عضوم ىلإ ًاقيرط ربدلا نوك يف هابتشالا عقوف

 ٥/ ۱۳۷ ٠٠٠. مألاو ۲۷۵ :ص يعفاشلا دنسم (۱)

 .01/ ٥ مالا (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۲٦

e» Î fl 

 عقوف "يف" :ینعمب "نم" :ینعم هيلع هبتشا نم یلع هبتشاو «یتأم
 .مهولا

 انثدح مكاحلا نع يقهيبلا هاور اميف نولوقت امف :ليق نإف

 تعمس :لوقي مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم تعمس لاق مصألا

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هيف سيل :لوقي يعفاشلا
 طلغ دقو «لالح هنأ سايقلاو «تباث ثيدح ليلحتلاو ميرحتلا

 .داها نبا ثيدح يف نایفس

 ال هللا نإ» هعفري هيبأ نع ةيزخ نب ةرامع نع هثيدح ديري
 .«نهرابدآ يف ءاسنلا اوتأت ال «قحلا نم يحتسي

 دبع نب هللا ديبع نع ةرم هيف لاق داملا نبا نأ :هطلغب ديريو

 .ةيزخ نع يفقاولا هللا دبع نب يمره نع نيصح نب هللا
 :هّللا دیبع نع هيف فلتخا مث

 نع يمطخلا سيق نب ورمع نب كلملا دبع نع هنع ليقف

 .ةيزخ نع يمره

 هللا دبع نب يمره ىلع هرادمف يمره نب هللا دبع نع ليقو

 نبا ثيدح نم الإ لصأ هيف ةيزخ نب ةرامعل سيلو «ةيزخ نع
 .'يقهيبلا مالك اذه .اطخ هنوري ثيدحلاب ملعلا لهأو «ةنييع

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/ ۳۳۰- .۳۳٣هل یربکلا ننسلا رظناو ۷/ ۱۹۷.



 AYY حاكنلا باتك

 يعفاشلا اهاکح ةرظانم نم ةرصتخ ةياكحلا هله :لیق

 ىلع ةلالد اهقايس ينو «نسحلا نب دمحم نيبو هنيب ترج [ب /۸4]

 دقف وه امأف «لدجلا قيرط ىلع ةنيدملا لهأ نع بذلا دصق امنإ هنأ

 .”يقهيبلا باوج اذه «هيرحت ىلع ءاسنلا ةرشع باتك يف صن

 .انركذ امك هتاور قثوو ةميزخ ثيدحجج جتحاو

 اوثأف مل ثْرَح مكؤاّسِ) :ىلاعت هللا لاق :ديدجلا يف لاقو

 نأو ءدلولا ""عضوم ثرحلا عضوم نأ نيبو مشيش یئآ مکئرَح

 ‹ منش ىئآ) و «"”ضيحلا تقو يف الإ «هيف نایتإلا حابأ یلاعت هلل
 هبشي ثرحلا عضوم ف نايتإللا ةحابإو :لاق ‹متئش نيآ نم :ینعم

 هنم غلبي ىتح ربدلا يف نايتإلاف «هريغ نايتإ ميرحت “"نوکی “نأ

 ثيدح ركذف ءةنسلا مث باتكلا ةلالدب مرح لبقلا يف نايتإلا غلبم

 ۳۳٠/١. راثآالاو ننسلا ةفرعم (1)

 .ضيحلا :عوبطملا يف (۳)

 ءاج انه ىلإ (... بذلا دصق اغنإ هنآ ىلع ةلالد اهقايس يفو) هلوق نم مالكلا اذه )٤(

 ."ملعأ هللاو":بابلا اذه ةياهن يف هلوق دعب ًارخؤم عوبطملا يف

 .ريخأتلاو ميدقتلا اذه لوصحل موهفم ريغ عوبطملا يف مالكلا ءاجف

 .هنم نوکی :عوبطملا يف )٥(
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(r 
 همع . هن یھنآ إب «هيف صخرأ تسلو :لاق مث ۳

 هل نّيبت امل مث ءًالوأ هيف فقوت هللا هحر يعفاشلا ٌلعلف

 .هيلإ عجر هيف ثيدحلا توبثو ميرحتلا

 ةلأسم ىلع رظاني نأ نم هتمامإو هبصنمو هتلالجب ىلوأ وهو

 سايقلاو" :لوقي مث ءًالدج ةنيدملا لهأ نع اهب بذي ءاهنالطب دقتعي

 يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هيف سیل" :لوقیو «"هلح
 .لدجلا قيرط ىلع "تباث ثيدح ليلحتلاو ميرحتلا

 ام وهف «يعفاشلا نع كلذ ظفح مكحلا دبع نبا ناك نإ لب

 .ملعأ هللاو .ميرحتلا حيرص هل نّيبت امل هنع عجر دق

 ¥1۳ /0 يعفاشلل مألا (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)
 ۲٠٥٠/۰. يعفاشلل مألا )۳)



 A۹ حاكنلا باتك

 ""اهترشابمو ضئاحلا نايتإ باب
 ثيدح نيحيحصلا يف مدقت دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو انأ لستغأ تنك» :ةشئاع

 .""«ضئاح انو ينرشابیف رزتاف ينرمأي ناکو بنج انالک «دحاو

 :ىلاعت هلوق يف نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لاق :يعفاشلا لاق

 «ضيحلا عضوم ين :ينعي (ضيجَمْلا يف َءاَسَسلا اولزعاف)

 دواد يبأ ننس رصتخو )٤١(. مقر بابلا ۹۲۱/۲-1۲۲ دواد يبأ ننس (۱)

.AT-—AY /Y 

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ثراحلا تنب ةنوميم ثيدح دعب

 .«اهرشابي مث رزتت نأ اهرمآ «ضئاح يهو هئاسن نم ةأرما رشابي نآ دارآ اذإ

 باب-١ «ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸۳/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ضئاحلا ةرشابم

 قوف ضئاحلا ةرشابم باب-١ «ضيحلا باتك يف ۲٤۳/۱ هحیحص يف ملسمو

 .رازإلا

 باب-١ «ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .ضئاحلا ةرشابم

 نم بحتسملا ردقلا باب-١٠ «ضيحلا باتك يف ۲١٦/١ هحيحص يف ملسمو

 .ةريخألا ةلمجلا نود ...ةبانجلا لسغ يف ءاملا

 جرخأ- .رازإلا قوف ضئاحلا ةرشابم باب-١ «ضيحلا باتک يف ۲٤٢/١ يڼو

 .-ةريخألا ةلمحجلا هذه

 .۲۲۲ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)
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 تلدف «نهنادبأ عيمج لازتعا ةلمتحو «لاق امل ةلمتح ةيآالا تناكو

 رازإلا تحت ام لازتعا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 ".اهقوف ام ةحابإو ءاهنم
 عقو امنإ ميرحتلا نأ يف رهاظ "”مدقتملا اذه سنأ ثيدحو

 هنود ام لك حابأو «حاكنلا وهو ءةصاخ ضيحلا عضوم ىلع

 وهو ىذألا بانتجا يف غلبأ كلذ نأل «هضقانت ال رازإلا ثيداحأو
 .یلوأ

 .اطخ وهو «هقوف :عوبطملا يف (1)
 .0 6/٥ ًاضيأ مألا يف هوحنو ء۱۲۹/۱ ملا (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس ()

 باتکلا سفن يف ٠۲۰/۲ هننس يف دواد وبا هجرخآ ام وه سنا ثیدح )٤(

 .بابلاو

 لسغ زاوج باب-۳ «ضیحلا باتک يف ۲٤٦/۱ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 . ...اهجوز سأر ضئاحلا

 مهنم تضاح اذإ تناك دوهيلا نأ كلام نب سنأ نع» :وه دواد يبآ ظفلو

 يف اهوعماجي ملو ءاهوبراشي ملو «اهولكاؤي ملو «تيبلا نم اهوجرخأ ةأرما
 هناحبس هللا لزنأف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف «تيبلا

 ضيجَملا يف َءاَسَلا اوُلزَتعاف ىذأ وه لق ضيجحَمْلا نع كنولانسّيو# ىلاعتو

 تويبلا يف نهوعماج» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «ةيآلا رخآ ىلإ

 عدي نأ لجرلا اذه ديري ام :دوهيلا تلاقف «حاكتلا ريغ ءيش لک اوعنصاو

 لوسر ىلإ رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ ءاجف «هيف انفلاخ الإ انرمأ نم ًائيش



 AT حاكنلا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس :لاق ذاعم ثيدح امأو

 قوف ام» :لاقف «.ضئاح يهو هتآرما نم لجرلل لحم امع ملسو

 شطغألا دعس نع ةيقب هيفف «'""«لضفأ كلذ نع ففعتلاو رازإلا

 .[/۹۰] نافیعض امهو

 نم دواد وبأ هاورو :لاق مث دواد وبا هاور :قحلا دبع لاق

 هللا لوسر لاس هنآ همع نع «""فیعض وهو میکح نب مارح قیرط

 :لاقف ؟ضئاح يهو يتآرما نم يل لحي ام ملسو هيلع هللا یلص

 .”«ںازإلا قوف ام كل»

 الف ؛اذكو اذك لوقت دوهيلا نإ ؛هّللا لوسراي :الاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اًنظ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو رعمتف ؟ضیحلا يف نهحکنن

 ىلص هللا لوسر ىلإ نبل نم ةيده امهتلبقتساف اجرخف ءامهيلع دجو دق نأ
 .«امهیلع دج م هنآ اننظف ؛امهراثآ يف ثعبف «ملسو هيلع هلا

 «يڏملا يف باب-۸۳ «ةراهطلا باتک يف ۱٤٤١/١ هننس يف دواد وبا هجرخأ (۱)

 .يوقلاب -ثيدحلا ينعي- وه سيلو :لاقو

 ٠. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 .۲۲۷ :ص بیذهتلا بيرقت .ةقث وهو «يراصنألا ميكح نب مارح وه (۲)

 .يذملا يف باب-۸۳ «ةراهطلا باتك يف ٠٤١/١ هننس يف دواد وبأ هجرخآ (۳)

 ةلكاؤم يف ءاج ام باب-١٠٠ «ةراهطلا باوبأ ۲٠١/١ هعماج يف يذمرتلاو

 .ببرغ نسح ثیدح :لاقو .اهرؤسو ضئاحلا

 .-.۷ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو
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 هيلع هلا ىلص ينلا نع باطخلا نب رمع نع یوریو :لاق

 .يوقب سيلو «""ةبيش يبأ نب ركب وبأ هركذ «ملسو

 )١( ةبيش يبآ نبا فنصم ۳/ ٥۳۲ .

 هتياور نإف «باطخلا نب رمعو يلجبلا ورمع نب مصاع نيب عاطقنا هدنس يفو
 .ةلسرم هلع

 بيذهتلا بيذهت رظنا ١/ ٠٥.
 ۲٠۰۹/۱. یطسولا ةيعرشلا ماكحألا (۲)



 AYY حاكنلا باتك

 'اضئاح یتآ نم ةرافک باب

 ناك ام دعب هعفر نع - ةبعش ينعي - عجرف :يرذنملا لوق دعب لاق

 ."فوقوم ةبعش نع ةعامجو نافع هاور دق ثيدحلا اذه :"هعفري

 ليق :لاق مث ءًفوقوم هنع يدهم نب نحرلا دبع هاور كلذكو
 .هدقتت ام ركذف «هعفرت تنك كنإ :ةبعشل

 انأ ةبعش لاق :ًافوقوم ةبعش نع هاور ام دعب يئاسنلا لاقو

 ضعب لاقف .هعفري ال ناک هنإ :نالفو نالف لاقو «عوفرم يظفح

 ام هللاو :لاقف .نالف نم انعدو كظفحب انثدح ماطسب ابأ اي :موقلا

 ايندلا يف ترّمع ينآو ءاذه نع “تكسو اذهب تثدح ينآ بحأ

 )٤۸(. :مقر بابلا ۲-1۲۳ دواد يبأ ننس (۱)

 عاطقنا يف اهباصأ اذإو «رانيدف مدلا يف اهباصأ اذإ» :لاق سابع نبا ثيدح دنع
 .ًافوقوم .«رانید فصنف مدلا

 . ۱۹۰۱ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 :لاق .هعفرت تنك :ةبعشل ليقو" :لاق ثيح ۸٤ /۳ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 ."هعفري ناك ام دعب هعفر نع عجرف «تححصف ًانونجم تنك ينإ

 عم ١١١/١ ىقتنملا يف دوراجلا نباو ٠٤٠/١ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۴)

 ١/ ۷۲١. هدنسم يف يمرادلاو ١/ ٠١" ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «ثوغلا

 .ةبعش قيرط ريغ نم ۱۷۲ /۱ هکردتسم يف ًافوقوم مکاحلا هاورو

 ننسلا يف يقهيبلاو «دودكملا ثوغ عم ١٠١/١ ىقتنملا يف دوراجلا نبا هاور (4)

 ٠١/۱". یربکلا

 .تكس وأ :عوبطملا يف )٥(
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 ."هموق يف حون رمع

 نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم يئاسنلا ىور دقو
 هتأرما باصأ هنآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا ربخآ الجر نآ»:سابع

 .«ةمسن قتعي نأ هرمأف «ضئاح يهو

 :يئاسنلا امهيلإ راشأ ناتلع هلو

 نبا نع ملسم نب ديلولا هيوري ثيدحلا اذه نأ :امهادحإ

 ىلع فلتخاو .سابع نبا نع ريبج نبا نع ةميذب نب يلع نع رباج
 دلاخ نب دومحع هفلاخو «كلذك بويأ نب ىسوم هنع هاورف ديلولا

 ".يملسلا ديزي نب نمحرلا دبع نع ديلولا نع هاورف
 فيعض «ميت نب ديزي نب نمحرلا دبع وه :يئاسنلا لاق
 .يئاسنلا هركذ «سابع نبا ىلع فقولا :ةيناثلا ةلعلا

 ىوري ال «ضئاحلا نايتإ يف ةرافكلا ثيدح :قحلا دبع لاقو

 .هيرحتلا الإ ضئاحلا نايتإ يف حصي الو هب جتجي دانسإب

(€) 

 .۲-/۱ هدنسم يف يمرادلا هجرخأو ١/ ۳٤٠. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱) ۰

 ۳٤۹/٥. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ۳٤۹/۰. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۴)

 هنع ىور «ثيدحلا كورتم": 1۸ :ص هل نيكورتملاو ءافعضلا يف يئاسنلا لاق )٤(

 ."باذك وه :ملسم نب ديلولا لاقو «ةماسأ وبأ

 , "0 o| يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 .۲۱۰/۱-۲۱۱ یطسولا ةيعرشلا ماكحألا (0



 AYoe حاكنلا باتك

 “لزعلا يف ءاج ام باب

 :ثيدحلا رخآ يف هلوق يف هيلع لديو :يرذنملا لوق بقع لاق

 " هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخب نآ هللا دارأ ولر

 يف دأولا ةلزني لزعلا نأ تنظ دوهيلاف :ليذملا خيشلا لاق

 دارأ ول هنأ ربخأو «كلذ يف مهبذكف «هقلخ “ببس دقعنا ام مادعإ

 .دحأ هفرص ام هقلخ هللا

 هتأرما نع لزعي امنإ لجرلا نألف (“ايفخ ًاداو هتيمست امأو

 هتینو هدصق یرجف «نوکی ال نآ ىلع ًاصرحو «دلولا نم ًابره

 .يتالا ثيدحلا دنع )٤۹(. مقر بابلا ٦۲۳-1۲٤ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 يل نِٳ هللا لوسر اي :لاق ًالجر نآ يردخلا ديعس يأ نع ةعافر ثيدح وه (۲)

 نإو «لاجرلا ديري ام ديرأ انأو «لمحت نأ هركأ انأو ءاهنع لزعأ انأو «ةيراج

 نأ هللا دارأ ول «دوهي تبذك» :لاق «ىرغصلا ةدوؤوم لزعلا نأ ثدحت دوهيلا

 .«هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي

 . ۱۹۰۳ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص ين ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ضرتفي ناك يذلاو .عوبطملا رصتخملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۳)

 ۸٦/۳. يف هدوجو

 .اطخ وهو ."ببسب" :عوبطملا يف )٤(

 هللا ىلص هللا لوسر نأ بهو تنب ةمادج نأ ةشئاع ثيدح يف كلذ ءاج )٥(

 .«يفخلا دأولا كلذ» :لاق لزعلا نع هولاس نيح ملسو هيلع

 . ...ةليغلا زاوج باب-۲ ٤ «حاکنلا باتک ين ۱۰۹۷ /۲ هحیحص يف ملسم هاور



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸ل

 داو كاذ نكل هدآوب دلولا مدعأ نم ىرجم «كلذ ىلع هصرحو
 هاونو هدارأ اغنإ "يفخ داو اذهو ءًادصقو ًالعف دبعلا ""هرشاب رهاظ

 . "فخ ناكف ءةينو ًامزع

 يبأ نع يميتلا ناميلس نع ًاقيلعت [ب /۹۰1] يعفاشلا ىور دقو

 .“يفحلا دأولا وه :لاق لزعلا يف دوعسم نبا نع ينابيشلا ورمع
 :لزعلا يف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو

 ينلا باحصأ نم ددع نع “”يورن نحنو :يعفاشلا لاقف

 . "ساب هب اوری ملو كلذ يف اوصخر مهنآ :ملسو هيلع هللا یلص

 دأو" :عوبطملا يف ةرابعلا نوكتف "نم" ةملك ءةملكلا هذه لدب عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو ."دبعلا نم رهاظ

 .اطخ وهو .هل يفخ :عوبطملا يف (۲)

 ةرابعب نيثيدحلا نيب ميقلا نبأ عمج ۲۲۰/۹ يرابلا حتف يف رجح نبا لقن ()

 يف انه ركذ ام ىلإ هسفن ميقلا نبا راشأ دقو .نراقتلو رظنتلف ءانه امم ةبيرق

 .رصتخ كانه هنأ الإ ١/ ٠٤١ داعملا داز هباتك

 )٤( ملا ۲۷۲/۷.

 عوبطملا يف ةرابعلا نوكتف (يورن نحنو) :ناكم «(يوري هريغو) :عوبطملا يف ()

 .ًاطخ وهو ." ...ددع نع یوری :هریغو يعفاشلا لاقف" :اذکه

 ۳٠٠/٠١. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هنع هلقن (0)

 نم ددع نع يورن نحنو" :هيف ةرابعلاف ۲۷۲/۷ يعفاشلل مألا يف امأ

 هللاو .'ًايهن هنع رکذی ملف هنع لس هنآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ

 .ملعأ



 ATV حاكنلا باتك

 نب دعس :نع ةباحصلا نم هيف ةصخرلا انيورو :يقهيبلا لاق

 سابع نباو «تباث نب ديزو «يراصنألا بويأ يبأو «صاقو يبأ
 ."مهریغو

 نبا رباجو «ترألا نب بابخو «يلع :نع يور هنآ هريغ رکذو
 هللا دبع

 ."هتهارک دوعسم نباو يلع نع فورعملاو

 .ةصخرلا امهنع تّيوُرو :يقهيبلا لاق

 “بيسملا نب ديعس :نع نيعباتلا نم ةصخرلا تیورو

»( 
 . سواطو

 ىربكلا نثسلا يف ًادنسم مهنع هاورو ۳٠٠/١. راثآلاو ننسلا ةفرعم (1)

 .يتأيس ام رظناو ۲۳۱۷

 .مهنع هركذ دقف ۲۲۹/۱۰ ينغملا يف ةمادق نبا كلذب دصقي ميقلا نبا لعل ()

 فنصمو ۲۳١-۲۳٠ /۷ يقهيبلا ننس :يف ًادنسم ةباحصلا نع درو ام رظناو

 فنصمو ۰۱٤۱/۷ ۱٤۲ ۱٤۳ ۱٤٤ ۱٤٥١ ۱٤١ ۱٤۷ ۱٤۸ قازرلا دبع

 ديعس ننسو ٠۳۲/۳ ٤١ راثآلا يناعم حرشو ٠٠١-٠١١ /۳ ةبيش يبأ نبا

 .۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۲۹ -۱۲۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ /۲ روصنم نبا

 .هيف عنم اب ةباحصلا لاوقأ ىلع ةلاحإلا يتأتس (۳)

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم ٠٠/٠١".

 )٥( هفنصم يف قازرلا دبع :هنع هاور ۷/ ۱٤٩هننس يف روصنم نبا دیعسو ١/ ۱١۳

 هفنصم يف ةبيش يبأ نباو «ديح لآ قیقحت ۳/ ٥۱١ .

 . ٦/ ٤٤١ تاقثلا يف نابح نباو ١٤١۳ /۷ هفنصم يف قازرلا دبع :هنع هاور (7)



A۳۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هباحصأو "ةفينح وبأو «"يعفاشلا "كلام لاق هبو

 نب هللا دبعو يلع نع ىورف «هنم عنملا يعفاشلا مهمزلاو

 لزعلاب نوري الو اذهب نوذخاأي اوسيلو :لاق مث «هنم عنملا دوعسم

 . هللا دبعو ًاياع نويقارعلا هيف فلاخ اميف كلذ ركذ «ًاسأب

 نع لزعي نأ هل نآ هصوصن رثکأف «هيف دمحأ مامإلا لوق امأو

 نإو ءاهنذإب الإ اهنع لزعي مل ةرح تناك نإف هتجوز امآأو «هتيرس

 .“اهديس نذإب الإ لزعی مل ةمآ تناك

 نع تيورو «باطخلا نب رمع نع لزعلا ةهارك تيوُرو

 نعو «امهنع روهشملا يف دوعسم نباو يلع نعو «قيدصلا ركب يبأ

 نأ الإ ءاهنذإ نود ةرحلا هتجوز نع رحلا لجرلا لزع زاوج اطوملا ين ام رهاظ )١(

 ةمألا امأ ءاهنذإب الإ اهنع لزعي ال ةرحلا نأ يكلاملا بهذملا يف حيحصلا

 .اهنذإ نودب زوجيف

 .۲۹۵ /۳ يناقرزلا حرشو ٤۷٦/۳ لیلکإلاو جاتلاو ۱٤۷-۱٤۸ /۳ دیهمتلا :رظنا

 ۰٦٦/۲ بذهملاو ۱۸۳/۰ طیسولاو ۷/۷ مألا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۲)

 ٠٠٠. /۷ نيبلاطلا ةضورو

 .ةيكلالا بهذمك مهبهذمو (۳)

 «۲۲۲/۸ قئارلا رحبلاو ٠۳٤/۲ معئانصلا عئادبو ۸۷/٤ ةيادهلا :رظنا

 ٤١٠/۳. ريدقلا حتف حرشو

 .امهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبعو يلع فالتخا باتک يف. ۷ مالا )٤(

 )١( ررحلاو ۰ ينغملا :رظنا ۲/ ۰٤١فاصنإلاو ۳٤۸/۸.



 ۸۳۹ حاكنلا باتك

 9 “را

 ."لزع لك مرحي :مهريغو دمحأ باحصأ نم ةفئاط تلاقو

 ."تلطم حابي :هباحصأ ضعب لاقو

 نآ» :صاقو يبأ نب دعس نع هحيحص يف ملسم یور دقو

 نع لزعأ ينإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ءاج الجر
 لعفت ړل :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر “[هل] لاقف ؟يتأرما
 لاقف ءاهدالوأ ىلع وأ اهدلو ىلع قفشأ :لجرلا لاقف ؟كلذ

 سراف رض ‹ “اراض كلذ ناک ول ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«مورلاو

 لزني نآرقلاو لزعن انك» :رباج ثيدح نم نيحيحصلا يفو
 ."«نآرقلا هنع یهنل هنع یهنی ءيش ناک ولف

 يبأ نبا فنصمو ء۱٤٠-۷/١٤۷ قازرلا دبع فنصم :يف مهنع درو ام رظنا (۱)

 . ۱۳۱ ١۱۲۹ ۰۱۲۸/۲ روصنم نب دیعس ننسو ٥۱۲. ۰۵۱۱ /۳ ةبیش

 ۳٤۸/۸. فاصنإلاو ۰٤١/۲ ررحملاو ۱۸۳/۰ طیسولا :رظنا (۲)

 ٤۸/۸". فاصنإلاو ٤١/۲ ررحما :رظنا (۳)

 .ملسم حيحص نم ةدايزلا )٤(

 طوطخملا يف تسيل يهف ءا يعاد ال ةدايز يهو .ًأدحأ ًاراض :عوبطملا يف )٥(

 .ملسم حیحص يف تسیلو
 . ...ةليغلا زاوج باب-٤۲ «حاكنلا باتك يف ۱١۹۷ /۲ ملسم حیحص ()

 .لزعلا باب-١۹ «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ٩/ ۰۲۱١ ۲٠١ يراخبلا حبحص (۷)



N4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٠ 

 هيلع هللا ىلص ينلا كلذ غلبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .'«انهني ملف ملسو

 دنع لزعلا ركذ :لاق ديعس يبأ ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 نوکت لجرلا :اولاق ««؟مکاذ امو»» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 مکیلع الف :لاق .هنم لمحت نأ هركيو ءاهنم بيصيف «عضرت ةأرملا هل

 :نوع نبا لاق ««ردقلا وه انف كلذ ]1/٩١[ اولعفت ال نأ

 ."رجز اذه ناكل هللاو :لاقف نسحلا هب تشدَحُف

 ال» :هلوق نيريس نب دمحم لاق نيحيحصلا يف ظفل ينو

 .يهنلا ىلإ برقأ «مکیلع

 .لزعلا مکح باب-۲ ‹«حاكنلا باتك يف ٠٠٠١ /۲ ملسم حیحصو

 هنع اناهنل هنع یهنُی ًائیش ناک ول «لزنی نآرقلاو لزعن انک» :ملسم ظفلو

 .«نآرقلا

 .طقف لوألا رطشلا ىور دقف يراخبلا امأ

 .نيقباسلا بابلاو باتكلا ين ٠٠٠١ /۲ ملسم حيحص (۱)

 نود .لزعلا باب- ‹«حاكنلا باتک يف «حتفلا عم ۹ يراخبلا حيحص (۲)

 .نسحلا لوق ةدايز

 .لزعلا مکح باب-۲ ‹«حاكنلا باتك يف ٠٠٠۳/۲ ملسم حیحصو

 .لزعلا مكح باب-۲۲ «حاکنلا باتک يف ۱۰۱۲-۱۰۹۳ /۲ ملسم حیحص (۳)

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو



 ۸4١ حاكنلا باتك

 ءلعفلا مدع نع جرحلا ىفن امنإ هنأ :ملعأ هللاو كلذ هجوو
 لدي وهو ءاولعفت ال نأ يف :ينعي ««اولعفت ال نآ مکیلع ال» :لاقف

 نع جرحلا يفن دار ول هنإف «لعفلا يف جرحلا توبث ىلع هموهفم
 فالخ "ال" ةدايزب مكحلاو ءاولعفت نأ مكيلع ال :لاقل لعفلا
 .لصألا

 هلاو .رجزلا ثيدحلا نم نيريس نباو نسحلا مهف اذهلف
 .ملعأ



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ليلد هيفو :لاق «"'زيريع ثيدح بقع ميقلا نبا لاق مث
 دقو «تايباتک نکو مهایابس ءطوو برعلا قاقرتسا زاوج ىلع

 نهو نهئطو ةحابإو «"”ساطوأ ايابس يف دعس يبآ ثيدح مدقت

 .«عضت ىتح لماح ًاطوت ال» :رخآلا هثيدحو «برعلا نم

 هيلع هلا ىلص يلا رصع يف ةباحصلا ايابس رثكأ ناكو

 )٤۹(. مقر قباسلا بابلا ٦۲٤ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .۸۷ /۳ دواد يبأ ننس رصتخو

 ديعس ابأ تيأرف دجسملا تلخد :لاق زيري نب هللا دبع ثيدح وهو

 لوسر عم انجرخ :دعيس وبأ لاقف «لزعلا نع هتلاسف «هيلإ تسلجف «يردخلا

 يبس نم ًايبس انبصاف قلطصملا يب ةوزغ يف ملسو هيلع هلا ىلص هللا

 «لزعن نآ اندراف ءادفلا انببحأو ةبزعلا انيلع تدتشاو «ءاسنلا انيهتشاف «برعلا

 هلأسن نآ لبق انرهظأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو لزعن :انلق مث

 ٍةمسن نم ام ءاولعفت ال نأ مكيلع ام» :لاقف كلذ نع هانلاسف ؟كلذ نع

 .ةنئاك يهو الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك
 «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٤۹٤ /۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 .قلطصملا ينب ةوزغ باب-۲

 .لزعلا مكح باب-۲۲ «حاکنلا باتک يف ۱۰١۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 ءطو يف باب-٥٤ «حاکنلا باتک يف ٩۱٤/۲ هننس يف دواد يبآ دنع مدقت (۲)

 .ايابسلا

 .- ۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل الا هححصو

 .هنيعب قباسلا ثيدحلا وه (۳)



 At حاكنلا باتک

 ربخأتو نهمالسا طرتشپ م «نهتارتسا ریغ ءطولا يف طرتشب رتشي مو

 .زوجم ال ؛ةجاحلا تقو نع نايبلا

 اهلفن «يبسلا نم ةأرما عوكألا نب ةملس ىلإ ركب وبأ عفد دقو

 ("ةفينح ينب يس نم ةيمأ نب ورمع ذخأو (“برعلا نم : “اإ

 . ههوبنتجا مهن لقني و «سرجما يس نم ةباحصلا ذخأو

 اوين الو :هلوقب خوسنم نهتطو ةحابإ :ربلا دبع نبا لاق

 .(هايإ اهلفن) ناكم «(اهايإ هلفن) :عوبطملا يف (1)

 ٠٤- ءںیسلاو داهجلا باتک يف ۱۳۷۵-۱۳۷۱ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ ()

 .ىراسألاب نيملسملا ءادفو ليفنتلا باب

 .يلاتلا قيلعتلا رظناو «هيلع فقأ مل (۳)

 دقف ٥٥١۴-٠٥٤ /۹ ةمادق نبال ينغملا باتك نم ةذوخأم اهلعل انه ةلمحلا )٤(

 ضعب نم ةأرما عوكألا نب ةملس ىلإ ركب وبأ عفد دقو" :هصن ام هيف ءاج
 نم امهريغ كلذكو «نزاوه يس نم هنباو رمع ذخآو «هايإ اهلفن «يبسلا
 تذحخأ دقو «ةفينح يب يس نم ةيفنحلا نب دمحم مأ ةيفنحلاو ءةباحصلا

 يف رهاظ اذهو «نهوبنتجا مهنأ انغلبي ملف «سوجم مهو سراف ايابس ةباحصلا

 .' نهتحابإ
 هيف لصحو «هنع لوقنم انه ميقلا نبا هركذ ام لعلو «ينغملا ةرابع هذه

 .ةفينح ينب يس نم ذخاأ ةيمأ نب ورمع نأ دجأ مل ينإف «خسانلا نم فيحصت

 .ملعأ هللاو



N4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ۳.04 موب یخ تاكرشُمْلا

 .حاكنلا يف هنأل «فعضلا ةياغ يف اذهو

 اوناكأ يردآ ال :لاقف كلذ نع دمحأ مكحلا نب دمحم لاسو

 "!؟ال مآ اوملسأ

 )١( مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲۲١.

 ) )۲ربلا دبع نبال ديهمتلا ۳/ ٠١١.



 Ato حاكنلا باتك

 " هلهآ نيبو هنیب نوکی ام لجرلا رکذ نم هرکی ام باب
 ليلد "«ءاسنلا قفصيلو» :ثيدحلا يف هلوقو :هرخآ يف لاق

 قيفصتلا» :هيلع قفتملا دعس نب لهس ثيدح يف هلوق نأ ىلع

 ةبئان دنع ةالصلا يف قيفصتلا يف نم ةحابإو نذإ هنأ «"«ءاسنلل

 .دمحأ هلاق اذكو .^قيفصتلا ءاسنلا مكح :يعفاشلا لاق

 هركي ام باب :هيف ةمهحرتلا ظفلو )٥۰(« مقر بابلا ۲۵-1۲۸ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .۸۸-۹۰ /۳ دواد يبأ ننس رصتخو .هلهأ هتباصإ نم نوكي ام لجرلا ركذ نم

 يلا لوق هيفو «ليوط ثيدح وهو « هنع هللا يضر ةريره يبا ثيدح وه (۲)

 موقلا حبسيلف يتالص نم ًائيش ناطيشلا يناّسن نإ» ملسو هيلع هللا ىلص
 .«ءاسنلا قفصيلو

 .ةتسلا بتكلا نم دواد وبأ ىوس هجرخيب مل ثيدحلا نم ردقلا اذهو

 )٤۷١(. مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ءةالصلا يف لمعلا باتك يف ‹«حتفلا عم ٩۳/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 .ءاسنلل قيفصتلا باب- ه٥

 نم ةعامجلا ميدقت باب-۲۲ «ةالصلا باتك ين ۱ حيحص يف ملسمو

 . ...مامإلا رخأت اذإ مهب لصي
 )٤( جاتحنا ينغمو ء۹٤ /۲ يناورشلا يشاوح :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ۱۹۸/1.

 )١( ينغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ١/ ٠١١ فاصنإلاو ۲/٠١٠.
 قئارلا رحبلا :رظنا .ةيفنحلا بهذم وهو ١/  ۲۸٠ىلع يواحطلا ةيشاحو

 حالفلا يقارم ص۲٤۷.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٤٦

 . "حبست اهنأو قفصت ال ةأرملا نأ ىلإ كلام بهذو

 نم» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقب هریغو ""يجابلا هل جتحاو
 لاجرلا يف ماع اذهو :اولاق «حبسيلف هتالص يف ءيش هبان
 مذلا قيرط ىلع وه ««ءاسنلل قيفصتلا» :هلوقو :اولاق «ءاسنلاو

 ."ءاسنلا لعف نم ريشعلا نارفك :لاقي امك «نه بيعلاو

 :هجوأ ةثالث نم لطاب اذهو

 لاجرلا نيب حيبستلا ميسقت ثيدحلا سفن يف نأ :اهدحأ
 اب عون لك صاصتخا نايبو ميسقتلا ضرعم يف هقاس امنإو «ءاسنلاو

 اه لعجو حيبستلا نم تعنُم ةروع اهتوص ناك امل ةآرملاف «هل حلصي

 .حيبستلا هل عرش كلذ يف اهفلاخ امل لجرلاو [ب ]۹١/ ءقيفصتلا

 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف نأ :يناثلا

 .*«ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ء١۲/٦١٠٠ ديهمتلاو ٤۷١/١-٤١١ يناقرزلا حرش :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۱)

 ٠٠١/١. ىربكلا ةنودملاو

 .ىقتنملا هنم رصتخا يذلا ءافيتسالا باتك يف هلعلو ءىقتنملا يف هيلع فقأ م (۲)

 .ملعأ هّللاو

 .قباسلا دعس نب لهس ثيدح وه (۳)

 .هيبنتلا :عوبطملا يف )٤(

 )٥( يراخبلا حيحص ١/ 4۳ءةالصلا يف لمعلا باتك يف «حتفلا عم ١-باب



 AV حاكنلا باتك

 .هب هصخ ام عون لک مکح نآ يف حیرص عیونتلاو ميسقتلا اذهف

 .الصلا يفد :هرخآ يف لاقو ظفللا اذهب ملسم هجرخو

 :هلوق ناک ولو «ءاسنلا قفصیلو» :هلوق يف هب رمأ هنأ :ثلاثلا

 .ملعأ هّللاو .هیف نذاي م «بيعلاو مذلا ةهج ىلع «ءاسنلل قيفصتلا»

 لجرلا حيبست باب-۲۳ تالصلا باتك يف ۳۱۸/۱-۰۱۹ ملسم حیحصو

 .ةالصلا يف ءيش امهبان اذإ ةأرملا قيفصتو

 :ةدايزلا هذه ىلع ًاقلعم ١/ ٤۷١- يناقرزلا حرش يف امك - ربلا دبع نبا لاق (1)

 لاجرلا مكح نيب قرف هنأل ؛لاكشإلا عفرب فالخلا عضوم يف عطاق اذهف

 ."ءاسنلاو





 4۹^۸ قالطلا باتك

 “[قالطلا باتك]

 "قالطلا ةيهارك باب
 نب ذاعم ثيدح نم ينطقرادلا ىور دقو :ميقلا نبا لاق

 هيلإ ضغبآ ايش هللا لحأ ام»:ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع لبج

 ."(«قالطلا نم

 .فيعض وهو ؛كلام نب ديمه هيفو

 هللا ىلص ينلا نع ىسوم يبأ ثيدح نم رازبلا دنسم ينو

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل اهتعضو ةدايز )١(

 .(۳) مقر بابلا ۱۳۱-۰1۳۲ /۲ دواد يبآ ننس (۲)

 .۹۱/۳-4۲ يرذنملا رصتخو

 :نیثیدح هيف دواد وبآ رکذو

 لحأ ام» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق براحم ثيدح :لوألا

 فيعض يف ينابلألا هفعض اذل .لسرم وهو ««قالطلا نم هيلإ ضغبأ ايش هللا

 . :٤۷١ مقرب دواد يبآ ننس

 لالحلا ضغبأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع رمع نبا ثيدح :يناثلا

 .«قالطلا ىلاعت هللا ىلإ

 ديوس انثدح باب-١ «قالطلا باتک ين ۱ هننس ي هجام نبا هجرخآو

 .دیعس نبأ

 ٤١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ) )۳ينطقرادلا ننس ٤/ ٠.



A0»ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 بح ال هلا نإ ءةبير نم لإ ءاسنلا قلطت ال» :لاق ملسو هيلع

 .'"«تاقاوذلا الو نيقاوذلا

 ۷١-۷١. /۸ راخزلا رحبلا ()

 ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور ٤/ ۳٠: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 «نابح نباو دمحأ هقثو «ناطقلا نارمع هيف رازبلا ديناسأ دحأو «طسوألاو

 ."هریغو دیعس نب ییجي هفعضو
 . ٤٤۷ /۱ متاح يبآ نبا للع يف امک «متاح وبآ هفعضو



 A1 قالطلا باتک

 “لا قالط يف باب

 :"ريبزلا يبأ ثيدح يف يرذمهملا لوقدعب لاق

 .يتآلا ثيدحلا دنع )٤(« مقر بابلا ٦۳٦/۲-1۳۷ دواد يبأ ننس (۱)

 نبا لاسي ةورع ىلوم ني نب نمحرلا دبع عمس هنأ ريبزلا يبأ ثيدح وه (۲)
 :لاق ؟ًاضئاح هتارما قلط لجر يف یرت فیک :لاق «عمسی ریبزلا وبأو «رمع

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو هتأرما رمع نب هللا دبع قتلط
 هللا دبع نإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمع لاسف ؛ملسو هيلع

 ايش اهري ملو يلع اهّدرف :هَللا دبع لاق «ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نبا

 هللا ىلص يلا ارقو :رمع نبا لاق ««كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ» :لاقو

 .نهتدع لبق ين (نُهوُقلطف َءاَسُلا مقلط اذ يلا اهي اي) :ملسو هيلع

 نب سنأو ريبج نب سنوي رمع نبا نع ثیدحلا اذه یور :دواد وبآ لاق

 ءلئاو يبأ نع روصنمو ريبزلا وبأو ملسأ نب ديزو ريبج نب ديعسو نيريس
 مث «رهطت ىتح اهعجاري نآ هرمآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ مهلك مهانعم
 ۰ .كسمأ ءاش نإو قلط ءاش نإ

 ةياور امأو ءرمع نبا نع ماس نع نمحرلا دبع نب دمحم هاور كلذكو :دواد وبأ لاق

 نأ هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ رمع نبا نع عفانو ماس نع يرهزلا
 .كسمآ ءاش نإو قَلط ءاش نإ مث رهطت مث ضیحت مث رهطت یتح اهعجارب
 ةياور وحن رمع نبا نع نسحلا نع يناسارخلا ءاطع نع يورو :دواد وبأ لاق

 .ريبزلا وبأ لاق ام فالخ ىلع اهلك ثيداحألاو «يرهزلاو عفان

 ميرحت باب-١ .قالطلا باتک يف ۱۰۹۸/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 . ...اهاضر ريغب ضئاحلا قالط

 . ..ةدعلل قالطلا تقو باب-١ «قالطلا باتك ٦/ ٤٤٩-٤٠٥١ ىبتجنا يف يئاسنلاو



Aoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نإو «رايتخالا مکح يف ًايضام ةنسلا يف ًازئاج ًائيش "هري مل وأ
 ."لعأ هللاو هل ةهاركلا ليبس ىلع ًامزال ناك

 يبأ ثيدح هحيحص يف ملسم جرخأ دقو :ليذملا خيشلا لاق

 «اهدرف» :لاق لب ««ائيش اهري ملو» :لقي م هنآ الإ «هفورجب اذه ریبزلا

 .هرخآ ىلإ «ترهط اذإ» :لاقو

 :رومآ ىلع اذه رمع نبا ثیدح لد دقو

 .ضيحلا يف قالطلا ميرحت :اهنم

 اغإ ةعجرلا نأل :اولاق «هعوقوب لاق نمل ةجح هنأ :اهنمو

 .قالطلا دعب نوكت
 قالطلا عوقول ىنعم ال :اولاقو نورخآ كلذ يف مهعزانو

 ةعجرلاب هرمأل نكي ل قالطلا دعي مل ول هنإف ءةعجارملاب رمألاو
 ءاهقيلطت لبق ىلوألا اهاح ىلإ اهدر وهو ءاهعاجتراب هرمأ لب «ینعم
 .عقي ل قالطلا نأ ىلع ليلد

 .يباطخلل ننسلا ملاعمو «يرذنملا رصتخ نم بيوصتلاو "و" :لصألا يف ()
 .يباطخلل ننسلا ملاعمو «يرذنملا رصتخم نم بيوصتلاو ."اهري" :لصألا يف (۲)
 .۹۷ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .هل لالدتسالا يف سفنلا لاطأو ًاضيأ مالسإلا خيش هحجر لوقلا اذهو )٤(

 ةعومجما- لئاسلا عماجو ۸۱-۸۲ ۷۵-۷1 ۲ ۷۱ /۳ ىواتفلا عومجم :رظنا

 ۲۱۸/۰-۲٤۱. میقلا نبال داعم ا داز :رظناو ۲٤١-۲٠۰. :ص -ىلوألا



 Aer یالطلا باتك

 .افنآ روكذملا ريبزلا يبأ ثيدح يف اذهب حرص دقو :اولاق

 يف ملكت امنإ «ظفاح قودص هسفن يف ةقث ريبزلا وبأو :اولاق

 يف حرص دقو «هنم هعامسب حرصي مل «انعنعم رباج نع هاور ام ضعب

 .هدرل هجو الف «رمع نبا نم هعامسب ثیدحلا اذه

 «هيف رمع نبا لوق نم مدقت ام هثیدح ضقانی الو :اولاق

 نم تبسحف" :هلوقو "قمحتساو زجع نإ تيأرأ" :"هلوقو
 هيلع هللا ىلص يلا ىلإ ةعوفرم ةظفل كلذ يف سيل هنأل ."اهقالط

 .عوقولا مدع يف حيرص عوفرم "ًائيش اهري ملو" :هلوقو «ملسو

 ًامسقنم ناك ال قالطلا نإف ءةعيرشلا دعاوق ىضتقم اذهو :اولاق

 دتعم ريغ لطاب همارح نأ عرشلا دعاوق سايق ناك «مارحو لالح ىلإ
 .مارحو [1/۹۲] لالح ىلإ مسقنت يتلا دوقعلا رئاسو حاكنلاك «هب

 هنأل ءًامارح الإ طق نوكي ال هنإف ءراهظلا كلذ ىلع دري الو

 .الصا مکح راهظلل نکی ا «حصی ال لیق ولف ءروزو لوقلا نم رکنم
 يرحتلا يضتقي يهنلا نأ ةعيرشلا دعاوق نأ امكو :اولاق

 الإ دقعلا داسف ىلع هب لدتسي ام انعم سيلو داسفلا ىضتقي كلذكف

 ۰ .هنع يهنلا

 ىلع رجحو عرشلا بحاص هنم عنم قالط اذه نألو :اولاق



Aoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 دافأ «عاقيإلا زاوج مدع هرجحو هعنم داف امكف « "هعاقيإ يف دبعلا

 ةحص مدع رجحلا ةدئاف اغنإو ءةدئاف رجحلل نكي مل الإو هذوفن مدع

 .هيف فلكملا ىلع رجح ام

 قلطي نأ ةلاكولا قيرطب ”لجرل نذأ ول جوزلا نألو :اولاق

 هنذإ مدعل ذفني مل «هيف هل نذأ ام ريغ قلطف ءًانيعم ًاقالط هتآرما

 «مرحا يف هل نذأي ملو «حابملا قالطلا يف دبعلل نذأ امنإ هناحبس هّللاو

 حيحص نم هنولعجتو هنوعقوتو هب نذي مل ام نوحصصت فيکف

 .عرشلا ماكحأ

 رمألا ناكل «ضيحلا يف ًاذفان قالطلا ناك ول هنألو :اولاق

 اليلقتو هللا ىلإ ضيغبلا قالطلا نم ًاريثكت هدعب قيلطتلاو ةعجارملاب
 ال هنأ مولعمو «هعم ةعجارملا نم نكمتي يذلا هددع نم يقب ال

 .كلذ يف ةحلصم
 اعقاو ناك ول «ضيحلا يف عقاولا قالطلا ةدسفم نإو :اولاق

 ةرمتسملا ةعجرلاب عفتري امنإ لب ءاهدعب قالطلاو ةعجرلاب عفتري ال
 الف «قالط اهبقعي ةعجر امأف «هقرخ عقرتو حاكنلا ثعش ملت يتلا

 .ًاعقاو ناك ول لوألا قالطلا ةدسفم ليزت

 بولطم وهف دوقعلا نم هناحبس هللا همرح امف اضيأو :اولاق

 .رهاظ اطخ وهو .هعابتا :عوبطملا يف (1)



 Aoo قالطلا باتك

 «عرشلا مكح يف همدعك هدوجو لعجي ىتح «قيرط لكب مادعإلا

 ًاعرش لطابلاو «عرشلا مكح يف ًالطاب هلعف نم اعونم ناك اذهو
 .مودعم اك

 «هنع ىهنو همرح امم عراشلا دوصقم وه اذه نأ مولعمو

 بولطملا اذه ليصحت ىلإ ىندأ هنم عنمو همرح ام نالطبب مکحلاف

 .دوجوملا مكح هل تبثي هنإف «ححص اذإ ام فالخب برقأو

 مكحلا يف لالحلاو وه ىوتسا ححص اذإ هنألو :اولاق

 مثإلا نم كلذ بجوم يف ناقرتفي امنإو ءةحصلا وهو يعرشلا

 هنم عونمملا مرحلا يواسي ال هيف نوذأملا لالحلا نأ مولعمو «مذلاو

 .ةتبلأ

 حصو ذفن اذإف «حصي الو ذفني الئل مرح امنإف ًاضيأو :اولاق

 يهنلا ىضتقم ىلع ادئاع كلذ ناك «حيحصلا مكح هيلع بترتو

 .لاطبالاب

 ةدسفملا لجأل هنع ىهنو همرح اغنإ عراشلاف ًاضيأو :اولاق

 طق نوکی ال همرحو عرشلا هنع یهن ام نإف «هعوقو نم ًاشنت يتلا
 مادعإل ًادصق هنع ىهنف «ةحجار وأ ةصلاخ ةدسفم نع المتشم الإ

 .ةدسفملا كلت

 الیصحت كلذ ناكل هذوفنو [ب /4۲1 هتحصب مکح ولف
 .اه ًاتابثإو ءاهمادعإ عراشلا دصق يتلا ةدسفملل



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٦

 هرثأ هيلع بترتي يذلا وه حيحصلا دقعلاف ًاضيأو :اولاق

 اهيف نذأ يتلا دوقعلا يف نوكي امنإ اذهو «هدوصقم هنم لصحيو

 مو هيف نذأي مل امف ءاهيلع اهراثآ بترتل ًابابسأ اهلعجو عراشلا
 عورشم اك لعجيو «هيلع هراثآ بترتل ًاببس نوكي فيك «هعرشي
 !؟' كلذ يف نوذأملا

 بابسألا ةرشابم فلكملل لعج امنإ عراشلاف ًاضيأو :اولاق

 "وه اغنإو «فلكملا ىلإ "سيلف اهيلع ةبترتملا اهماكحأ امأو «طقف
 ءاهماكحأل تايضتقم اهلعجو بابسألا بصن “وهف «عراشلا ىلإ
 .هماكحأ عراشلا هيلع بتر هرشاب اذإف .دبعلل ًارودقم ببسلا لعجو

 عراشلا هبصني ملو «هنم ًاعونم ناك ًامرحم ببسلا ناك اذإف

 .هيف نوذأملا ببسلا راثآل ًايضتقم

 ببسلاو هيلإ هعاقيإ نوكي ىتح فلكملا ىلإ سيل مكحلاو
 هيلع راثآلا بترتل عراشلا هبصن الو «هيف نوذام ريغ هيلإ يذلا

 وهو «هيف نوذأملا حابملا ببسلا ىلع سايقلاب وه امنإ هيلع اهبترتف

 يف رخآلا ىلع نيضيقنلا دحأ سايق وه ذإ ؛داسفلا ةياغ يف سايق

 .فيرحت وهو ء«(كلذ يف) ناكم «(هيف) :عوبطملا يف (1)

 .تسيلف :عوبطملا يف (۲)

 .يه :عوبطملا يف ()

 .دق وهف :عوبطملا يف )٤(



 AeY قالطلا باتك

 .هداسف ىفخي الو «مكحلا يف امهنيب ةيوستلا

 دوصقملا هرثأ بترت نع ةرابع وه دقعلا ةحصف ًاضيأو :اولاق
 هدبعلا ىلع اهب معنأ عراشلا نم ةمعن بيترتلا اذهو «هيلع فلكملل

 .اهيف هل نذآ يتلا بابسألا ةرشاب اهوصح ىلإ ًاقيرط هل لعجو
 «ةيصعم هترشابم “ناك «هنع ًايهنم ًامرع ببسلا ناك اذإف

 فلكملا دصق يتلا ةمعنلا بترتل ًاببس ةيصعملا نوكت فيكف

 !؟اهوصح

 باجيإ ءةعجرلا بجوأو قالطلا عقوأ نم للع دقو :اولاق
 هل ةلماعم ةعجرلا هيلع انبجوأ :اولاقو ءاهنيعب ةلعلا هذهب ةعجرلا

 نم صالخلا هب دصقي ًامرع ارم بکترا هنإف هدصق ضيیقنب

 .اهتعجرب رمأف هدصق ضيقنب لموعف «ةجوزلا

 ةلع هنيعب وهف «ةعجرلا باجيإل ةلع متنأ هومتلعج امف :اولاق
 .هيلع هللا مرح ام هباكتراب فلكملا هدصق يذلا قالطلا عوقو مدعل

 ءةعجرلاب هعفر نم لهسأ قالطلا عوقو عفد نأ بير الو
 يضتقت نألف ءةعجرلاب قالطلا رثأ "عفر ةلعلا هذه تضتقا اذإف

 .یرحآو ىلوأ هعوقو عفد

 .ًاأطخ وهو .هعفد :عوبطملا ي ()

 .ًاطخ وهو .عفد :عوبطملا يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸0۸

 :نامكح حابملا قالطلا ين ىلاعت هللف ًاضيأو :اولاق

 .هيف نذإلاو هتحابإ :امهدحأ

 .ةجوزلا نم صلختلل ًاببس هلعج :يناثلاو

 وهو لوألا مكحلا ىفتنا هيف ًانوذأم قالطلا نكي 1 اذإف

 مولعمو !؟هببس عفترا دقو يناثلا مكحلا ءاقبل بجوملا امف «ةحابإلا

 نأ یوعد حصت الو «عنتم هببس [1/۹۳] نودب مكحلا ءاقب نأ

 .مدقت امل «ءببس مرحلا قالطلا

 ال"و "اذك حصي" :عراشلا ظفل يف سيلف ًاضيأو :اولاق

 هحابآو هقلطأ امف «هعنمو هقالطإ نم كلذ دافتسي امنإو "حصي

 .حصف عراشلا رمأ قفاو هنأ ىنعمب «هتحصب مكح فلكملا هرشابف

 ىنععب «هتحص مدعب مكح فلكم هرشابف هقلطي ملو هيف نذآي م امو

 .همكحو عراشلا رمآ فلاخ هنأ

 ةقفاوم الإ داسفلاو ةحصلا ىلع هب لدتسي ام انعم سيلو

 رمأ ةفلاغ عم ةحصلاب متمكح اذإف ءامهتقفاوم مدعو نذإلاو رمألا

 ( ذإ دسافلا نم حيحصلا ةفرعم ىلإ قيرط قبي مل «هتحابإو عراشلا

 ةحابإلا ريغ «دساف اذهو حيحص اذه ناب رابخإ عرشلا نم تاي

 ءيش يأبف «ميرحتلا عم ةحصلا توبث متزوج اذإف «ميرحتلاو

 .هنالطبو دقعلا داسف ىلع كلذ دعب نولدتست

 لمع لك» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإف ًاضيأو :اولاق



 A۸۹ قااطلا باتک

 هيلع سيل المع لمع نم»: ظفل ينو "هر وهف انرمأ هيلع سیل
 .(در وهف انرمآ )۳( 1

 نع رّبعو «دودرم وهف :يأ «لوعفملا ىنعب لعف درلاو

 «هدرو هرمأ فالخ ىلع لمع لک لاطبإب حيرصت اذهو

 .لوبقملا همكح يف هرابتعا مدعو

 نبا ريغ هركذ دقف ءظفللا اذهب روهشم وهو ءأدنسم ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (1)

 مولعلا عماج يف بجر نباو ۷۳ ٠١/٠١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :ميقلا

 .مهريغو ۲٤٤/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يطرقلاو ٥٩ :ص مكحلاو

 يف ينطقرادلا هجرخأ ام وه اذه هتدجو ظفل برقأو «ىنعملاب هوركذ مهنأكو

 .«در وهف انرمأ هيلع نکی مل رمآ لک» :ظفلب ۲۲۷ ٤/ هننس

 .يتالا ثيدحلا جيرخت رظناو

 تةيضقألا باتك يف ١١٤۳-٠١١٤١ /۳ هحیحص يف ملسم ظفللا اذهب هجرخأ (۲)

 .رومألا تاثدح درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب-۸

 :«ڌر وهف هيف سيل ام اذه انرمآ يف ثدحأ نم» :ظفلب هجرخأو

 اذإ باب-١ «حلصلا باتك ف «حتفلا عم ٣٥۵/۰ هحیحص يف يراخبلا

 .دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا

 ضقن باب-۸ «ةيضقألا باتك يف ۱۳٤٩/۳ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 ام اذه انرمأ ين ثدحأ نم» :ظفلب ءرومألا تاثدح درو ةلطابلا ماكحألا

 .«ٌدر وهف هنم سيل

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم كلذ لك



A" »ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نم غلبآ ادر هنوک لب «هنيعب لطابلا وه دودرملا نأ مولعمو
 ةليلق هتعفنم ال وأ ءهيف عفن ال ال لاقي دق لطابلا ذإ ءًالطاب هنوك

 ۽ يذلا وهف دودرلا امو «هعفت لطب مث هب عفتني امل لاقي دقو «أدج

 .الصا هدوصقم هيلع بترتی لو «ًائیش "دج

 رمأ هيلع سيل اقالط قلط دق ضيحلا يف قّلطملاف :اولاق
 وهو «هنم ًالوبقم ناكل «مزلو حص ولف «ًادودرم نوكيف «عراشلا

 .صنلا فالخ

 ًاردق قالطلا نم فلكملل حابأ عراشلاف ًاضيأو :اولاق

 هل دح يذلا ردقلا ىدعتي نأ هكّلي لو «صوصخ نمز ين ًامولعم
 اوخل ناك ءددعلا نم هل دح ام ىدعت اذإف «هل نيع يذلا نمزلا الو

 الطاب ًاوغل نوكي نامزلا نم هل دح ام ىدعت اذإ كلذكف «الطاب

 يف هناودعو ءًامزال ًاربتعم ًاحیحص تقولا يف هناودع نوکی فیکف

 .الطاب ًاوغل ددعلا

 يف ًانيعم ءاسنلا نم ًاددع هل ٌدَح عراشلا نأ امك اذهو :اولاق

 الطابو ًاوغل ناك ددعلا نم هل دح ام یدعت ولف «نیعم تقو

 ءاضقنا لبق اهحكني ناب تقولا نم هل دح ام یدعت ول كلذكو

 .الطاب ًاوغل نوكي هنإف «مارحإلا تقو يف وأ ءًالثم ةدعلا



 “A قالطلا باتك

 .ًاتقو وأ ًاددع يدعتلا يعون نالطبلا لمش دقف

 امإو «عراشلا رمأ ةقفاومب رفت نأ امإ ةحصلاف ًاضيأو :اولاق

  لوألاب ترسف نإف هيلع لعفلا [ب /4۳1 رثأ بترتب رسفت نا

 نأ ًاضيآ بجو يناثلاب ترسف نإو ءًانكم قالطلا اذه حيحصت نكي

 وه امنإ دقعلا ىلع ةرمثلا بترت نأل ءًاحيحص مرحلا دقعلا نوكي ال

 و مرحلا دقعلا ربتعي م هنأ مولعمو «كلذك دقعلا عراشلا لعجب

 .هريرقت رم امك «هدوصقم ًارمثم هلعجي

 ًأشنم هنوك عم ةحصلاب مرحلا دقعلا فصوف ًاضيأو :اولاق

 عج هداسفو هيرحتل يضتقملا فصولا ىلع ًالمتشمو “ةدسفملا

 ال مرحلا دقعلاو ءةحلصملا "نم اشنت امنإ ةحصلا نإف «نيضيقنلا نيب

 ًاشنت فيكف «ةحجار وأ ةصلاخ ةدسفمل أاشنم وه لب «هيف ةحلصم

 !؟ةدسفملا أشنم وه ءيش نم ةحصلا

 نم ملعي نأ امإ «ةحصلاب مرحلا دقعلا فصوف ًاضيأو :اولاق

 همکح لاح يف هفرع دراوت نم وأ «هسایق نم وأ «عراشلا "صن

 .ةمألا عاجإ نم وأ «ةحصلاب

 صوصن لب «عازنلا لح يف كلذ نم ءيش تابثإ نكمي الو

 .هل يعاد ال فيرحت وهو «(ةدسغملا اشنم) :ناكم ء(ةدسفملل ًائشنم) :عوبطملا يف (1)

 .نع :عوبطملا ف )۲(

 .نم صنب :عوبطملا ف )۳(



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .مدقت امك هنالطبو هدر يضتقت عرشلا

 .هانركذ امك ةعيرشلا سايق كلذكو

 ةحصلاب مكحلا لاج يف عرشلا فرع دراوم ءارقتسا كلذكو

 .ةحصلا ال مرحلا دقعلا يف نالطبلا يضتقي اغإ

 ىلع دمحلا هلو طق عمجت | ةمألا نإف «عاجإلا كلذكو

 هذه يف ال «ملسو هيلع هللا یلص هلوسرو هللا همرح ءيش ةحص

 .اهريغ يف الو ةلئسملا

 !!؟دنتسي ليلد يأ ىلإ اهيف ةحصلاب مكحلاف

 هرم» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق امأو :اولاق

 ءاهقلط ال هنأل «عوقولا مدع ىلع انل ةجح اذهف ««اهعجاريلف

 ناب “هَرَمَأ «هنع اهجرخ نأ هتأرما قلط اذإ هتداع نم لجرلاو
 ءأعرش ربتعب سيل هعقوأ يذلا قالطلا اذه نإف ءاهكسيو اهعجاري

 .هہبسب "جوزا نع ةأرملا جرخت الو

 :ًامالغ نامعنلا هنبا هلحن ةصق يف دعس نب ريشبل هلوقك وهف

 يالغلا كلم دق دلولا نأ ىلع هدرب هايإ هرمأ لدي الو «"«هدر»

 .رمع نب هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رمآ يآ (۱)

 .ةيجوزلا :عوبطملا يف (۲)

 .ملسمو يراخبلا هجرخآ (۳)

 .دلولل ةبملا باب-١١ ءةبملا باتك «حتفلا عم ١/ ٠٠١ يراخبلا حيحص



 AY قالطلا باتك

 ال ءاهتعجرو ةأرملا درب هرْمَأ كلذكف «كلملا دعب نوكي اغنإ ّدَرلا ٌنأو

 .قالطلا ذوفن دعب الإ نوكي ال هنأ ىلع لدي

 ًادصاق هيلع مدقاف قالطلا اذه زاوج رمع نبا نظ امل لب

 .اهدري نأ هرمأو «هتأرما ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيلإ در «هعوقول

 نع هجورخ مزلتسي ال «هجرخأ ْنَم كلم ىلإ ءيشلا درو

 :بصاغلل لاقيو ءاهكلام ىلإ ةبوصغملا نيعلا درت امك ءًاعرش هكلم
 .اهنع اهبحاص كلم لاوز ىلع كلذ لدي الو «هيلإ اهدر

 .هتلاض نالف ىلع در :ليق اذإ كلذكو

 هللا ىلص ينلا هل لاق نيوخألا نيمالغلا دحأ يلع عاب الو

 .ةقيقح درلاب رمأ اذهو «'«هدر «هدر» :ملسو هيلع

 ضعب ليضقت ةهارك باب-۳ «تابملا باتک يف ۳ ملسم حیحصو

 .ةبها يف دالوألا

 .«هعجراف»»

 ءاج ام باب-۲٥ «عویبلا باتک يف ٥۸۰-۸۱ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 . بيرغ نسح ثيدح" :لاقو «...نيوخألا نيب قرفلا ةيهارك يف

 نع يهنلا باب- ٤٤ «تاراجتلا باتک يف ۷٥٥-۷٥٨ /۲ هننس يف هجام نباو

 .يسلا نيب قيرفتلا

 ٤۹۲. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ینابلألا هفعض ثیدحلاو



A“ ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 .اه عضو يتلا هتقيقح ظفللا انيفو دقف :اولاق

 هللا یلص ينلا ناب ]1/۹٤[ رمع نبا حرص دقف ًاضیأو :اولاق

 ال اع ریبزلا يبأ ىلع مكقلعتو ءأئيش اهري ملو «هيلع اهدر ملسو هيلع
 عامسلاب حرص دقو «هسيلدت نم فاخي اغنإ ريبزلا ابأ نإف «هيف قلعتم
 .قالطلا ذوفن مزلتسي ال اهتعجارمب رمألا نأ ىلع لدف «مدقت امك

 قلطي لجرلا يف لاق رمع نبا نآ هيلع لدي يذلاو :اولاق
 .«كلذب دتعي ال» :ضئاح يهو هتأرما

 مالسلا دبع نب دمحم قيرط نم ماكحألا يف يليبشإلا هركذ
 ديجلا دبع نب باهولا دبع انثدح راشب نب دمحم انثدح :لاق ينشخلا

 يف لاق هنأ «رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع انثدح يفقللا

 دتعي ال" :رمع نبا لاق «ضئاح يهو [ًاثالث] هتارما قلطي لجرلا
 .'"كلذب

 ."ينشخلا قيرط نم هدانسإب یلحلا باتک يف مزح نبا هرکذو

 يف باب-۱۳۳ داهجلا باتک يف ۱٤٤/۳-٠٤١ هننس يف دواد وبا هاورو

 هللا ىلص يبلا هاهنف ءاهدلوو ةيراج نيب قرف هنأ يلع نع «يبسلا نيب قيرفتلا
 .عيبلا درو «كلذ نع ملسو هيلع

 ۲۳٤١. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 .هنم ةدايز نيفوقعملا نيب امو ۱۹١/۳. ىطسولا ماكحألا (۱)

 . ۱٦١/۱۰ يف هححصو ۱٠٤/۱۰ یلحما يف هاور (۲)



 Ao یقالطلا باتک

 .حيحص دانسإ اذهو

 يبأ نع يعيش دانسإب هننس يف ينطقرادلا ىور دقو :اولاق

 يهو ًاثالث هتارما قلط لجر نع رمع نبا تلاس :لاق ريبزلا

 :لاق «معن :تلق «رمعغ نب هللا دبع فرعتأ :يل لاقف ؟ضئاح

 يهو] ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دهع ىلع ًاثالث يتارما تقلط

 لاق .ةنسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدرف «[ضئاح

 . "اذه ىلع دزي ملو .""ةعيش مهلك :ينطقرادلا

 هانركذ امنإو «هب جتحي الو ءًأعطق لطاب ثيدحلا اذه نكلو

 نم فورعملا نإف ءًاطلغ ناكل "اتاقث هدانسإ ناك ولو هلاحب فيرعتلل

 هاور امك «ةدحاو ةقيلطت قلط اغنإ هنأ رمع نبا نع تابثألا ةياور

 ."ريبج نب سنوي ثيدح نم حيحصلا ين ملسم
 لهآ ةياور نأ نم هب نورقي ام ىلإ انيعزانم انمكاح ول نكلو

 ةيردقلاو ةالغلا ةعيشلا ةياور نم حيحصلا يف مكف ءةلوبقم عدبلا

 .هنم ةدايز نيفوقعملا نيب امو ء۷ ٤/ ينطقرادلا ننس )١(

 رمع نبا نأ ظوفحلاو ءةعيشلا نم مهلك ءالؤه :لاق «۷ ٤/ ينطقرادلا ننس يف (۲)

 .ضيحلا يف ةدحاو هتأرما قلط

 .تاقث :عوبطملا يف (۳)

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ ءقالطلا باتك يف ۱۰۹٦/۲ ملسم حیحص )٤(

 . ...اهاضر ریغب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸ل

 ثيدحلا اذه يف نعطلا نم اونكمتي مل «مهريغو ةثجرملاو جراوخلاو

 .مهثيدح ذر بجوي ال ةعيش مهنوك درج ذإ ءةعيش هتاور نأب

 اهقلط هنآ :ریبج نب سنوي ثيدحب هتضراعم يفف دعبو
 :لاق «ةدحاو ثالثلا لعج نم نإف «هعضوم اذه سيل مالك «ةقيلطت

 يبآ ثيدح يف ام ىلع «مكحلا يف ةدحاو يهو «ظفللا يف ثالث يه

 .ملعأ هللاو "سابع نبا نع ءابهصلا

 نم هب ىلوأو رمع نبا يف تبث ًاعفان نإ مكلوق اماو" :اولاق

 هيلإ جاتحي اغإ اذهف "اهب ذخأن نأ ىلوأ هتياورف «.صخأو ريبزلا يبأ

 ريبزلا يبأ ةياور نإف !؟امهنيب ضراعت الو فيكف «ضراعتلا دنع

 ءيش اهيف سيل هتاياورف عفان امآو «هيلع بسحت ل اهنآ يف ةحيرص

 :لاق ةرم لب «هيلع اهبسح ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ طق حيرص
 هللا یلص ينلا نع رابخإب سیل اذهو !؟نوکی امف :يأ «"«همف»

 «""«قمحتساو زجع نإ تیأرآ» :لاق ةرمو ءاهبسح هنأ ملسو هيلع

 .ثالثلا قالط باب-۲ «قالطلا باتك يف ۱۰۹۹/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 باب-۲ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲٦٤/۹ هحيحص يف يراخبلا هجرحخآ (۲)

 .قالطلا كلذب دتعت ضئاحلا تقلط اذإ

 ميرحت باب-١ «قالطلا باتك ين ۱۰۹۵-۱۰۹٦ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ... اهاضر ريغب ضئاحلا قالط

 باب-۳ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲۹۹/۹ حيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)



 AV قالطلا باتك

 [ب ]۹٤/ قمحتساو «زجع ةطخ بكر هنأ هانعمو ضحم يأر اذهو

 .هيف قالطلا يف هل نذؤي مل نمز يف قلطف ءةلاهجو ةقوحأ بكر :يأ

 ملسو هيلع هللا یلص هنآ رمع نبا دنع ناک ول هنآ مولعمو

 زجع نإ تيأرأ» :لئاسلل لوقي نأ جتحي مل «هيلع اهبسح

 زجع نم نإف ؛قالطلا عوقو ىلع ليلدب سيل اذه نإف ««قمحتساو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهّنس يتلا ةنسلاو ملعلا ىلإ دري قمحتساو

 .ملسو

 هللا یلص هللا لوسر نع ًاصن متکی هنأ رمع نباب نظُب فیکف

 نإ تيآرأ» :هلوقب جتحجي مث ءةقلطلا كلتب دادتعالا يف ملسو هيلع

 !؟«قمحتساو زجع

 :لئاسلا لاقف «صنلاب هباجأف ءيش نع لجر ةرم هلأس دقو

 ."نميلاب تيارا لعجا :لاق ءاذكو اذك ناک نإ تیأرأ

 لوق سيل عفان لوق اذهو ««اهقالط نم بسحت» :لاق ةرمو

 ‹«نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه ين هب ًاحرصم ءاج كلذك «رمع نبا

 .قالطلاب هتأرما لجرلا هجاوي لهو «قّلط نم
 قالط ميرحت باب-١ «ةالصلا باتك يف ۱۰۹۷/۲ هحیحص يف ملسمو

 .اهاضر ريغب ضئاحلا

 باب-١٦ «جحلا باتک يف «حتفلا عم ٠٠٥/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .رجحلا ليبقت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۸

 دتعا ةدحاو» :لاق ؟ةقيلطتلا تلعف ام :عفانل "هللا ديبع لاق
 . اهب

 . 0” ةقيلطتب تبسحف» :هظافلأ ضعب ينو

 :رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلل ظفل ينو
 . «ةقيلطتب يلع تبسحف»

 «هنع ريبج نب ديعس اهب درفنا ةظفللا هذه نكلو

 رئاسو «ریبج نب سنویو نیریس نب سنأو عفان "هفلاخو
 «يلع تبسحف» :اوركذي ملف ("رمع نبا نع ةاورلا

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو ءاطخ وهو «هللا دبع :لصألا يف (1)

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ مل (۲)

 قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك ين ۱١۹٤/۲ ملسم حیحص يف وهو
 . ...اهاضر ريغب ضئاحلا

 .ةقيلطت :عوبطملا يف ()

 .هرکذ يتآلا ظفللا تدجو امنإو .هيلع فقأ مل )٤(

 تقلط اذإ باب-۲ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲۹٤/۹ يراخبلا حيحص )٥(

 .قالطلا كلذب دتعت ضئاحلا

 .فلاخو :عوبطملا يف ()

 :هجرخأ رمع نب هللا دبع نع عفان ثيدح (۷)

 هللا هلوق باب-١ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲٨۸/۹ هحیحص يف يراخبلا

 .0...َءاسَللا ٌمُعلَط اذإ يبا اهي اي ىلاعت

 قالط ميرحت باب-١ ءقالطلا بات يف ۱۰۹۳/۲ هحیحص يف ملسمو



 ۸۹ قالطلا باتك

 .«ًائيش اهري ملو» :هلوقب ریبزلا يبأ دارفناك اهب ریبج نبا" درفناو
 ىلع ليلد ظافلألا رئاس يف نكي مل ناتياورلا تطقاست نإف

 ةحيرص ريبزلا يبأ ةياورف «ىرخألا ىلع امهادحإ حجر نإو

  ركذي مل هنإف «عفرلا يف ةحيرص ريغ ريبج نب ديعس ةياورو «عفرلا يف
 .باسحلا لعاف

 یلص يلا توم دعب هيلع اهبسح هنع هللا يضر هابأ لعلف
 «ثالثلا قالطلاب هيف سانلا مزلأ يذلا تقولا يف ملسو هيلع هللا

 .اهاضر ريغب ضئاحلا

 :هجرخآ نيريس نب سنآ ثیدحو
 اذإ باب-۲ ءقالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠٤/۹ هحيحص يف يراخبلا

 .كلذب دتعت ضئاحلا تقلط

 قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتک يف ۱۰۹۷/۲ هحیحص يف ملسمو
 .اهاضر ريغب ضئاحلا

 :هجرخأ ریبج نب سنوي ثیدحو
 ةعجارم باب-٠٤ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹٤ /۹ هحيحص يف يراخبلا

 .ضئاحلا

 قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك يف ۱۰۹٩/۲ هحیحص يف ملسمو
 .اهاضر ريغب ضئاحلا

 ."دارفناو" :بوصألا لعلو «لصألا يف اذكه (1)



AV»ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف ًاوعباتتي الثل ءةمألل اهآر ةحلصمو هنم ًاداهتجا مهيلع هبسحو

 «هنع اوكسمأ مهيلع ذفنيو مهمزلي هنأ اوملع اذإف مرحلا قالطلا

 هب مهيلع بستحي ال ملسو هيلع هللا یلص يښلا نمز يف ناک دقو

 ىأر «هنم اورثكآ دق سانلا رمع ىأر املف «دحاو ظفل يف ءاثالث

 . "هب مهيلع باستحالاو هب مهمازلإ

 بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا فلاتت اذهبو :اولاق

 نع ىنختسيو «بارطضالاو ضقانتلا اهنع لوزيو ءاههجو نّيبتيو

 عرشلا دعاوقل اهتقفاوم نّيبتيو ءا ةهركتسملا تاليوأتلا فّلكت

 .هلوصأو

 بستحا اذإ هنأ :هنع هللا يضر رمعب نظلا اذهو :اولاق

 اهقلط يتلا هتقيلطتب هنبا ىلع بستحا «ثالثلا قالطلاب سانلا ىلع

 .ضيحلا يف

 نوک لثم ءًائيش اهری مل ملسو هيلع هللا یلص ينلا نوکو

 سانلا رمع مازلإو «ةدحاو ناك ]1/۹١[ هدهع ىلع ثالثلا قالطلا

 نأ ىلإ هنع هللا يضر هداهتجا هادأو اذهب ف همازلاک «كلذب

 .ثالثلا قالط باب-۲ «قالطلا بات يف ۱۰۹۹/۲ حیحص يف ملسم هاور (۱)

 .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم

 .فلتأات :عوبطملا يف (۲)

 ..هل :عوبطملا يف (۳)



 ۸۷۱ قالطلا باتك

 مدعو قالطلا مهعاقيإ “"ةلقل ءةمألاب ًاقفرو ًافيفخت ناک كلذ

 .هومزتلا اب مهمزلأ هيف اوعباتتو هنم اورثكأ املف «هيف مهعباتت
 قلحو «نينامث رمخلا يف دلجلا يف هداهتجا هادأ امك اذهو

 هيف دلج امغنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو «"”يفنلاو هيف سأرلا

 اورثكأ دق سانلا ىآر املف «بّرْعُي ملو ءًأسأر هيف قلحي ملو «نيعبرأ

 .ىفنو قلحو مهيلع اهفعاض «نيعبرألاب اوناهتساو هنم
 .هللا ءاش نإ «رخآ عضوم يف ركذُئس ةريثك رئاظن اذههو

 .فيرحت وهو «"ةلعل' :عوبطملا يف (1)

 :هجرخأ «نينامث رمخلا ين هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دلج (۲)

 برضلا باب-٤ ءدودحلا باتك يف «حتفلا عم ٦۷/١١ هحيحص يف يراخبلا

 .ديزي نب بئاسلا ثيدح نم .لاعنلاو ديرجلاب
 دح باب-۸ «دودحلا باتک يف ۱۳۳۱ ۱۳۳۰/۳ هحیحص يف ملسمو

 .كلام نب سنأ ثيدح نم .رمخلا

 يف قازرلا دبع هاور امنإ «هلعف نم هيلع فقأ مل ءرمخلا برش يف سأرلا هقلحو

 باطخلا نب رمع عمسو «صاعلا نب ورمع لعف نم ۲۳۲/۹-۲۳۳ هفنصم

 .هرکنی ملو كلذب
 باتك يف ۷۲۲/۸ یبتجلا يف يئاسنلا :هجرخآ «رمخلا برش يف يفنلاو

 .رمخلا براش بيرغت-۷٤ «ةبرشألا
 ٤١١. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۰۳۸۲ /۷ و ۲۳۱/۹-۲۳۲ نیفلتخ نیقیرط نم هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ۳۲٠/۸. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو



AVYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةلأسملا هذه يف عاجإلا انفلاخ انآ مهوت نم مهوتو :اولاق

 .رتسي نأ نم رهظأو دحج نأ نم رهشأ اهيف فالخلا نإف «طلغ

 ام لاثتما اهيف بجاولاف «عازنلا دراوم نم ةلاسملا تناك اذإو

 هيف عزانت ام در نم :ملسو هيلع هللا یلص هلوسرو هب هللا رمأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ميكحتو «هلوسرو هللا ىلإ ءاملعلا

 ٍءيش يف مُتعرات ناق :ىلاعت لاق «قلخلا نم دحا ميکحت نود

 كلذ ريالا مويا ء هللا نوم مشک نإ لوُسُرلاَو هلا ىلإ ٌهودُرَق

 . اليو ائ سخأو رح

 .عوقولا نم نيعناملا تاملک ضعب هذهف

 أريبك ًارفس تلمتحال ةلاسملا يف مالكلا انيفوتسا ولو

 .ثيدحلا دئاوف ىلع رصتقنلف

 نود جوزلا اهب لقتسي ةعجرلا نأ ىلع ليلد هيفو :نوعقوملا لاق

 ىلع نآرقلا ةلالدو «هريغ نود هيلإ كلذ لعج هنأل ؛ةارملا اضرو يلولا

 يف نهدر قَحأ ٌنُهَكوعُبول :ىلاعت لاق ةلالدلا هذه نم رهظأ اذه

 .يلولاو ةأرلا نم ةعجرلاب قحأ جاوزألا لعجف «"(كلد

 ىلع ةعجرلاب رمألا له ««اهعجاريلف هرم» :هلوق يف اوفلتخاو

 :؟بابحتسالا وأ «بوجولا

 )١( :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس ٥۹.

 ) )۲:مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲۲۸.



 AVY قالطلا باتك

 يبا نباو «يعازوألاو «"”ةفينح وبأو «"يعفاشلا لاقف

 امهرهشأ لب نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «""يروثلا نايفسو «ىليل
 .بابحتسا ةعجرلاب رمألا : هنع

 ًابجاو نكي م اذإ حاكنلا ءادتبا نأل :مهضمعب لاق

 .كلذك هتمادتساف

 ةياورلا يف دمحأو "دوادو “هنع رهشألا يف كلام لاقو

 يف ًامرحع ناك امل قالطلا نألو ءاهب رمألل ةبجاو ةعجرلا :""ىرخألا
 لطبي اذهبو ءًابجاو هيف هتمادتساو حاكنلا ءاقب ناك ءنمزلا اذه

 ةمادتسالا نإف «هتمادتسا بجت حاكنلا ءادتبا بجي ن اذإ مهوق

 .قالطلا هيف زوج ال هنإف «تقولا لجأل ؛ةبجاو انهه

 . ٤/۸ نيبلاطلا ةضورو ۷۹/۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (1)

 .بهذملا يف لوق بابحتسالاو ءةعجرلا بوجو ةيفنحلا دنع بهذملا (۲)

 ٤۸١-٤۸١. /۳ ریدقلا حتف حرشو ۲۲۸/۱ ةيادملا :رظنا

 ينغملا يف ةمادق نباو ٦۷/٠١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :مهنع هلقن (۳)

۸/۱ 

 )٤( ينغملا :رظنا ٠١/٠۳۲۸ عورفلاو ۷1/0"

 . ٠١/ ٦۷ ديهمتلاو ٠۳٦۲ /۲ ریبکلا حرشلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ()

 «۳۲۸ /۱۰ ينغملا يف ةمادق نباو ٥ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع هركذ 7

 ۹٩/ ۲٠۳. يرابلا حتف يف رجح نباو

 ٠۷١/١. عورفلاو ۳۲۸/۱۰ ينغملا :ةياورلا هذم رظنا (۷)



AVةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 نائرَم قالطلا# :هلوق ليلدب كاسمإ ةعجرلا نألو :اولاق

 يف اهتعجارم كاسمإلاف “ناسا حير زا وفورغَب كانا
 .اهتدع يضقنت ىتح اهكرت حيرستلاو «ةدعلا

 بوجو يف بير الف ءاكاسمإ [ب ]۹٥/ ةعجرلا تناك اذإو

 .ةبجاو نوكتف ؛اهقالط ميرحتو ضيحلا نمز يف اهكاسمإ

 : "كلذ ةَلع يف ةعجرلل نوبجوملا فلتخا مث

 هدارأ يذلا قالطلا عقيل اهتعجرب هرمأ اغنإ :ةفئاط تلاقف -

 ناكل اهعجتري مل ولف «هيف اهسمي م يذلا رهطلا وهو «ةحابإلا نمز يف

 ال عراشلاو مرحلا قالطلا وه ؛ماكحألا هيلع تبئرت يذلا قالطلا

 اقالط اهقلطيل اهتعجرب رمأف «مرع قالط ىلع ماكحألا بتري
 .قالطلا ماكحأ هيلع بترتي «ًاحابم

 يف اهقالط ىلع هل ةبوقع اهتعجرب هرمأ لب :ةفئاط تلاقو -

 سکع اهعاجتراب هرمأو «هدصق ضيقنب هبقاعف «ضيحلا نمز

 .هد وصمم

 نمز يف قالطلا ميرحت نأ كلذ يف ةلعلا لب :ةفئاط تلاقو -
 يذلا ىنعملا لوزیل اهتعجرب هرمأو «ةدعلا لیوطتب للعم ضيحلا

 .۲۲۹ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 نبال يرابلا حتفو ٦٦/٠١-٦۷ ربلا دبع نبال ديهمتلا :ةلعلا ركذ يف رظنا (۲)

 ۲٣۲. /۹ رجح



 AVo قالطلا باتك

 .هلجأل ضيحلا يف قالطلا مرح
 عنتما نإف ءاهيلع ربجأ اهتعجر ىبآ نإ :نيبجوملا ضعب لاقو

 اهدر دق هنأ دهشأو اهتعجرب هيلع مکح رصأ نإف «سبحو برض

 اهقرافي یتح اهقوقح عیمج همزلیو ناثراوتی هتآرما نوکتف «هیلع
 ( ."ةيكلاملا نم هريغو غبصأ هلاق ءًأيناث ًاقارف

 :اوفلتخا مث

 يف تماد ام ترهط نإو «ةعجرلا ىلع رجب :كلام لاقف
 ."ةعجرلل تقو هنأل ةدعلا

 بجت ل «ترهط مث تضاح مث ترهط اذإ :بهشأ لاقو
 هيلع بجي ال هنأل ءةدعلا يف تناك نإو «لاحلا هذه يف اهتعجر

 هيف اهتعجر هيلع بجي الف «هيف اهقالط زاوجل لاحلا هذه ين اهكاسمإ
 . "هيف قالطلا مرحل تقولا اذه يف ةعجرلا تبجو ول ذإ

 مث «ضيحت مث «رهطت یتح»» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو

 .«قلط ءاش نإو كلذ دعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت

 ىلص ينلا نآأ» :رمع نبا نع تاياورلا رثكأ :يقهيبلا لاق

 .4۷ ٤/ يجابلل ىقتنملاو ۳٠١-٠۳٠۳ /۲ ریبکلا حرشلا :رظنا (۱)

 ٤/ ٩۷. يجابلل ىقتنلاو 1۸/٠١ ديهمتلاو ٠١/۲" ریبکلا حرشلا :رظنا (9)

 رجح نبال يرابلا حتفو 1۸/٠١ ديهمتلاو “۲ ريبكلا حرشلا :رظنا (۳)

 ٤/ ٩۷. يجابلل یقتنملاو ۹



 ةيزوجلا ميق نبال نذسلا بيذهت ۸۷٦

 نإو «قلط ءاش نإ مث ءرهطت یتح اهعجاری نأ ہرمآ ملسو هيلع هللا

 “رانید نباو "عفانو "لاس نع ةياورلا تناك نإف ««كسمأ ءاش

 دقف ءةظوفح رهطت مث ضيحت مث «رهطت ىتح اهعجاري ناب هرمآ يف

 “نوکی نآ ءاربتسإلا كلذب دارأ اغإ نوکی نأ لمتحي :يعفاشلا لاق

 “مات ضيح مث مات رهطب "هيف اهقلط يتلا ةضيحلا دعب اهئربتسي نأ

 وا ؟ضيحلاب مآ يه لمحل ابا اهتدع ملعت يهو اهقيلطت نوكيل

 وآ «عنص ام لهاج ريغ وهو «لمحلاب هملع دعب اهقيلطت نوکیل

 ريغ قالطلا تلاأس تناك نإ نوكيل وأ «لمحلل كسميف بغري

 )١( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ٥۲۱/۸ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم 1١-
 «قالطلا ةروس ١-باب.

 قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك يف ۱۰۹۵/۲ هحیحص يف ملو
 اهاضر ريغب ضئاحلا ... .

 باب-١ «قالطلا باتك يف «حتفلا عم ۲١۸/۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(...ٌءاَسَلا ٌمّعََلْط اإ يبنلا اهي اي :ىلاعت هللا هلوق

 قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك ين ۱۰۹۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 ‹قالطلا باتك يف ۱۰۹۰ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۳)
 قالط میرحت باب-١

 . ...اهاضر ريغب ضئاحلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (نوكي نأ) )٤(

اهيف" :راثالاو ننسلا ةفرعمو ىرکلا ننسلا ف )٥(
". 

 ."و" :راثالاو ننسلا ةفرعمو ىربكلا ننسلا يف )١(



 AVY قالطلا باتك

 .'"همالک رخآ .ًالماح هنع فکت نأ «لماح

 يف نذآ اغنإ هنأب ةحرصم رمع نبا ثيدح يف تاياورلا رثكأو

 اذكه ءرهطت مث ضيحت مث ءةضيحلا كلت نم رهطت نأ دعب اهقالط

 هنبأ ةياور نمو «هنع عفان ةياور نم نيحيحصلا يف هاجرخأ /]

 . هع ماس

 هدنع ضیحت مث «رهطت یتح اهکسي مث» :هيلع قفتم ظفل ينو

 ٠ «اهضيح نم رهطت یتح اهلهم مث «یرخآ ةضیح

 ةضيح ضيحت ىتح اهعجاريلف هرم» :هيلع قفتم رخآ ظفل ينو

 .“ «اهيف اهقلط يتلا اهتضيح ىوس ةلبقتسم
 اهيلع قفتم ةظوفح ظافلأ ةثالث رهطلاو ضيحلا دعت يفف

 «مهریغو رانید نب هللا دبعو «عفان هالومو «ملاس هنبا ةياور نم

 .ءالؤه هظفحي م ام اوظفح دق اوداز نيذلاو

 . ٤٥۹/٥-٤٠٠ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ۳۳١/۷ ىربكلا ننسلا :يف هوحن رظنا (۱)

 .امهقیرط نم هجیرخت قبس (۲)
 نهلوعبو باب- ٤٤ ءقالطلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹۳/۹ يراخبلا حيحص (۳)

 . ...(نهدرب یحآ

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك يف ٠٠۹٤/۲ ملسم حيحصو

 .اهاضر رغب

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ ءقالطلا باتک ي 1۰40 /۲ ملسم حیحص )€(

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو .اهاضر ريغب



AYAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 صخاأو رمع نبا يف تبثأو رثكأ نودئازلاف «ضراعتلا ردق ولو
 هنبا ملاسو «هثيدحج سانلا ملعأ هالوم ًاعفان نأل ؛یلوأ مهتیاورف «هب

 فیکف «هنع مهاورأو هيف سانلا تبثأ نم رانید نب هللا دبعو كلذك

 !؟ءالؤه ىلع ریبج نب سنویو ریبزلا يبأ راصتخا مدقي
 ريغ نم «هيلع اهدر يف ريبزلا يبأ ثيدح ليلعت بجعلا نمو

 اهيف تكس يتلا هتیاور مدقث مث هل هريغ ةفلاخمب ةقلطلاب باستحا

 ياسو رانيد نباو عفان ةياور ىلع «رهطلاو ضيحلا ددعت نع

 كلذلو ءةظوفحم ةتباث ةياورلا هذه نأ «هيف كش ال يذلا باوصلاف

 .نيحيحصلا باحصأ اهجرخأ
 يتلا ةضيحلل بقعتملا رهطلا يف اهقالط زاوج يف فلتخاو

 :كلامو دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع ءاهيف قلط
 ةضيح ضيحت ىتح عنا كلام باحصأ دنع امهرهشأ

 هللا ىلص ينلا هب رمأ امك رهطت مث «ةضيحلا كلت ىوس «ةلبقتسم
 . لسو هيلع

 وهو «ةضيحلا كلتل بقعتملا رهطلا يف اهقالط زوجي :يناثلاو

 .زوجم هنعو ءةعدب قالط هنآ بهذملاو (1)

 ء(۱/۸١0 فاصنإلاو ۷٠/١ عورفلاو ۳۲۹/۱۰-۳۳١ ينغملا :رظنا

 ٠۲١/۳. تادارإلا یهتنم حرشو

 .۹۸-۹۷ ٤/ يجابلل یقتنلاو 9٥ رلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا (۲)



 AV4 قالطلا باتک

 ."ىرخألا ةياورلا يف دمحاو ةفينح يبأو ”يعفاشلا لوق

 لاز ترهط اذإف .ضيحلا لجأل ناك اغنإ ميرحتلا نأ :ههجوو

 يذلا رهطلا يف زوجي امك ءرهطلا اذه يف اهقالط زاجف «ميرحتلا بجوم

 .ضيحلا ين قالط مدقتي م ول ءهيف اهقالط ًاضيأ زوجي امكو «هدعب
 مث» :حيحصلا يف رمع نبا ثيدح قرط ضعب يف نألو

 .«ًالماح وأ ًارهاط اهقلطيل

 لبق يف «عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطيل مث» :ظفل ينو
 .«اهتدع

 مث اهعجارف :لاق ««اهرهطل اهقلطيلف ترهط اذإف»» :ظفل يو

 هيفو ‹ةضيحلا كلتل يلاتلا رهطلا يف اهقالط نم حنملا بهذملا يف حيحصلاو (1)

 .زاوجلاب هجو

 ۹٩/ ۲٠۲. يرابلا حتفو ٤ /۸ نيبلاطلا ةضور :رظنا

 وبأ بهذو لوألا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقلطي هنأ ةفينح يبأ لوق (۲)

 .لوألا لوقلا ىلإ نسحلا نب دمو فسوي

 ٠١/۳. عئانصلا عئادبو ۲۲۸/۱-۲۲۹ ةيادملا :رظنا

 ٤٥١٠۱/۸. فاصنإلاو ۳۷١/١ عورفلاو ۳۲۹-٠۳۳٠ /۱۰ ينخملا :رظنا (۳)

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ ءقالطلا باتك يف ٠٠۹١ /۲ ملسم حیحص )٤(

 .اهاضر ريغب

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك يف ۲ ملسم حیحص )٥(

 .اهاضر ريغب



AA»ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."اهرهطل اهقلط

 وأ قلطيلف ثرهط اذإ» :لاقو ريبزلا يبأ ثيدح ينو

 .”«كسميل

 .حيحصلا يف ظافلألا هذه لكو

 ىلص هرمأ نم مدقت اب اوجتحاف :يناثلا لوقلا باحصأ امأو

 مث ضي مث «رهطت مث «ضیحت یتح اھکاسمإب ملسو هيلع هللا
 . "دقت دقو .رهطت

 :هوجو نم كلذ ةمكحو :اولاق

 اهعجار دق ناك ءةضيحلا كلت بقع اهقلط ول هنأ :اهدحأ

 عرش امنإ هناحبس هللا نإف ءةعجرلا دوصقم سكع اذهو ءاهقلطيل
 ببس عطقو حاكنلا ثعش لو ءاهئاويإو ةأرملا كاسمإل ةعجرلا

 يف اهكسمي نأ [ب ]۹٦/ عراشلا هرمأف ءأكاسمإ هامس اذمهو «ةقرفلا

 ءرهطت مث ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح هيف قلطي ال نأو ءرهطلا كلذ__
 .قالطلل ال كاسمإلل ةعجرلا نوكتل

 ضعب يف رمأ هنإ ىتح «ىنعملا اذه عراشلا دكأ دقو :اولاق

 ضئاحلا قالط ميرحت باب-١ «قالطلا باتك ين ۱۰۹۷/۲ ملسم حیحص (۱)
 .اهاضر ریغب

 .رمع نبا نع ريبزلا يبأ ثيدح جيرخت قبس (۲)
 .هجرخت قبسو (۳)



 ^A قالطلا باتك

 اذإف ءةضيحلا كلتل بقعتملا رهطلا يف اهّسي ناب ثيدحلا اذه قرط

 :لاق هنإف ءاهسمي نأ لبق اهقلط ءاش نإف .ترهطو هدعب تضاح

 نإف «ىرخأ ترهط اذإ ىتح اهسم ترھط اذإف ءاهعجاریلف ہرم»

 .(اهكسمأ ءاش نإو اهقلط ءاش

 الإ اهتحص ملعت داكت ال ةعجرلا :لاقو ربلا دبع نبا هركذ

 ءرهطلا يف الإ ىئطولا لصحي الو «حاكنلا نم ىغتبملا هنأل «ىطولاب

 هنظم انربتعاف «رهطت مث ضيحت ىتح هيف اهقالط مرح اهئطو اذإف

 .""قالطلل الع هلعجي ملو «هلحمو ىطولا

 ولف ءاهيلع ةدعلا ليوطتل ضيحلا يف مرح قالطلا نأ :يناثلا

 ةعجرلاب تدافتسا دق نكت مل «ىطو ريغ نم ةعجرلا بيقع اهقلط

 نم اهيلع بستحت نكت مل اهيف تقلط يتلا ةضيحلا كلت نإف «ةدئاف

 ةضيحلا نم وأ ءاهيلت "يتلا رهطلا نم ةدعلا لبقتست امنإو «ةدعلا

 ؛ةضيحلا كلت بقع اهقلط اذإف ءءارقألا يف فالتخالا ىلع ىرخألا

 اهنإف ءاهقلط ىتح اهسي ملو اهعجار مث تقلط نم ىنعم يف تناك

 .ءطوب عطقنت مل اهنأل «نيلوقلا دحأ يف اهتدع ىلع ينبت

 ( ءانه هنيعب دوجوم ةدعلا ليوطت نم همادعإ دوصقملا ىنعمل اف

 .هدنسب هاور ٩/ ٥٤ دیهمتلا يف (۱)

 o/1o. ديهمتلاو ء١٠ ٠۸/ راكذتسالا يف مالكلا اذه وحن رظنا (۲)



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأف «ةضيحلا بقع اهقالطب لزي

 عضوم وه يذلا رهطلا ربتعاف «ىطولاب ةلج قالطلا مكح عطق

 .رهطت مث ضيحت ىتح اهقالط مرح ءىطو اذإف «ئطولا

 لماح لا ناف «رعشي ال وهو «الماح تناک امر "هنآ :اھنمو
 مد "وه وا ضیحلا مکح همکح لهو- بیر الب مدلا یرت دق

 ةضيحلا كلت دعب اهئربتسي نأ عراشلا داراف -هيف فالخلا ىلع داسف

 هنإف «لئاح وأ لماح يه له ملعت ذئنيحف «مات ضيح مث مات رهطب

 يف ةبغرلا نع يه فكت ابرو «هنم لماح اهنآ ملع اذإ اهكسمي امر
 قالطلل بجوملا ّرَشلا لوزي ابرو «لماح اهنأ تملع اذإ قالطلا

 ءنيجوزلل ًارظن كلذب امهملع قيقحت عراشلا داراف «لمحلا روهظب
 نسا نسحأ نم اذهو «مدنلا بابل ًامسحو «امهتحلصمل ةاعارمو

 .ةعيرشلا

 هل ءازج «قالطلا ريخأتب هرمأب هبقاع هنأ هيف ةمكحلا :ليقو

 .مرحلا هجولا ىلع هعاقيإ نم هلعف ام ىلع ٠

 .ميرحتلا ملعي نكي مل رمع نبا نأب درو
 هنوكو «ةمألا نم هريغلو هل لماش مكح اذه ناب هنع بيجأو

 بترت مدع ال «مثإلا يفن ديفي «ميرحتلاب ًالاع نكي مل هنع هللا يضر

 .اهنأ :عوبطملا يف )١(
 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)



 AAY قالطلا باتك

 .[1/4۷] هسفن يف مرحلا قالطلا ىلع ةحلصملا هذه

 ميرح نم وه ءةضيحلا كلت دعب يذلا رهطلا نأ هتمكح :ليقو

 راصل «هيف قالطلا عرش ولف ءدحاولا ءرقلاك امهف ءةضيحلا كلت

 .ةنسلا قالطب اذه سيلو «دحاو ءرق يف نيتقلط عقومك

 لوطيل ءرهطلا "اذه يف قالطلا نع ىهن هنآ هتمكح :ليقو

 نم هسفن يف ام باهذو اهئطو ىلإ هسفن هوعدت هلعلو ءاهعم هماقم

 هللا ىلإ ضيغبلا "عافترا ىلع ًاصرح كلذ نوكيف ءام ةهاركلا

 .ةهحرلاو ةدوملا ماودو «حاكنلا ءاقب ىلع ًاضحو ءناطيشلا ىلإ بوبحلا

 .ملعأ هللاو

 ينو ««ًارهاط اهقلطيل مث» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو

 عاطقنا هب دارملا له .«ءاش نإ اهقلطيلف ترهط اذإف» :رحآلا ظفللا

 ءنيلوق ىلع ؟مميتلا نم هماقم موقي "امو ءلسخلاب رهطتلا وأ «مدلا

 :دمحأ نع ناتیاور امه

 “'يعفاشلا لوق وهو «“مدلا عاطقنا هنأ :امهادحإ

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .قالطلا شر :عوبطملا يف (۲)
 ام وأ :عوبطملا يف (۳)

 .0۲/۲ ررحلاو ۲۸۱/۹ ۰۳٤۹/۱ فاصنإلا : ظا .بهذملا يهو (6)

 .حتفو ٦۳/٠١ يوونلل ملسم حرشو ۲٦۹/٠١ مألا :ةيتلا بهذ رظنا (۵)

 ۲۹۳/۹ رجح نبال يرابلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0:

 ."لاستغالا هنأ :ةيناثلاو

 عاطقناب اهقالط لح «ضيحلا رثكأل ترهط نإ ةفينح وبأ لاقو
 مكح يف ريصت ىتح اهقالط لحي «هرثكأ نودل ترهط نإو «مدلا
 زجعلا دنع مميتت نأ امإو .لستغت نأ امإ :ءايشأ ةثالث دحأب تارهاطلا

 هذه دحأ دجو ىتم هنأل «ةالص تقو اهنع جرخب نأ امإو .يلصتو

 ."اهضيح عاطقناب انمكح ءايشألا

 :ناعون ضيحلا ىلع ةبترتملا ماكحألا نأ ةلأسملا رسو

 «موصلاو ءلسخلا ةحصك ؛هعاطقنا سفنب لوزي ام اهنم

 .اهتمذ يف ةالصلا بوجوو

 تالصلا ةحصو «ىطولا لحك «لسغلاب الإ لوزي ال ام اهنمو

 دحأ ىلع نآرقلا ةءارقو «فاوطلا ةحصو «دجسملا يف ثبللا زاوجو

 .لاوقألا

 !؟يناثلا نم وأ ءلوألا عونلا نم قالطلا لاقي لهف

 عطقنا اذإ ضئاحلا :لوقي نأ لسخلا لبق هتحابإ حجر نملو

 ام اهنم حصيو «"هنم مرحي ام اهيلع مرحي «بنجلاك تراص اهمد

 ٤۹/١" فاصنإلاو ٥۲/۲ ررحما يف امك يلبنحلا بهذملا يف لوق وهو (1)

. 1۹ 

.۱۷۱-۰ ۱ 

 .هيلع :عوبطملا يف (۳)



 ®AR قالطلا باتك

 .اهقالط مرحي ال بنجلا ةأرملا نآ مولعمو «هنم حصي

 «بنجلاك تناك ول اهناب اذه نع بيجي نأ يناثلا حجر نمو

 .اهؤطو لحل
 نب رمتعملا ثيدح نم هننس يف يئاسنلا هاور اب جتحيو

 قلط هنأ :هللا دبع نع عفان نع هللا دیبع تعمس :لاق نامیلس

 هيلع هللا ىلص يلا ربخاف رمع قلطناف ةقيلطت ضئاح يهو هتأرما

 دبع رم» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا "ه1 لاقف كلذب ملسو
 “"[اذإف .ضيحت ىتح اهكرتيلف تلستغا] اذإف ءاهعجاريلف هللا

 . نأ ءاش نإف ءاهقلطي ىتح اهسمي الف «ىرحخألا اهتضيح نم تلستغا
 ."«ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ ىتلا ةدعلا اهنإف ءاهكسميلف اهكسمي

 اذإف» :هلوقل رسفم وهو «نيحيحصلا طرش ىلع اذهو

 .هيلع [ب /۹۷] هله بجیف ««ترهط

 دلا عاطقنا سفنب يضقنت له ةدعلا نأ ةلاسملا هذه مامتو

 ؟ لسغلاب الإ عطقنت ال مأ ءةعجرلا عطقنتو

 .يئاسنلا ننس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۱)

 .يئاسنلا ننس نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۲)

 قلط اذإ لعفي ام باب-۳ «قالطلا باتك يف ٤٥۱/١ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .ضئاح يهو ةقيلطت

 ۳۱۸١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦ 

 .هللا ءاش نإ هعضوم يف يتأي «فلخلاو فلسلا نيب فالح هيفو

 نأ لبق ًارهاط اهقلطيل مث» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو

 ءهنم عونم «هيف سم يذلا رهطلا يف اهقالط نأ ىلع ليلد «سمي
 هيلع بجي م :اولاق هيف قلط ولف «هيلع قفتم اذهو «ةعدب قالط وهو

 .اهتعجر
 هذه يف بجت ال ةعجرلا نأ ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاق

 .ةروصلا

 يغملا بحاص هاكح دق ناك نإو ءاتباث عاجإلا اذه سيلو

 اذه يف ةعجرلا بوجو دمحأ بهذم يف نيهجولا دحأ نإف «"اضيأ

 بجتف مرح قالط هنأل ؛سايقلا وهو «"ةياعرلا يف هاكح «قالطلا

 .ضيحلا نمز يف قالطلا يف بجت امك هيف ةعجرلا

 «ءءطولل تقو رهطلا نمز :لوقي نأ امهنيب قرف نملو

 قرفلا رهظف .امهنم دحاول ًاتتو سيل ضيحلا نمزو .قالطللو

 رهط يف قلط اذإ لجرلا نآ مهلك ءاملعلا فلتخب ل" 14/٠١: ديهمتلا يف لاق (1)

 عقو دق هقالط ناک نإو ءاهب رمؤي الو «ةعجرلا ىلع ربحي ال هنآ هيف سم دق

 ." ...ةنسلا ليبس ريغ ىلع

 .۳۲۹/۱۰ ةمادق نبال ینغملا (۲)

 ةرصبتلاو زجوملا نع دمحأ نع ةياور اذه ۳۷٠/١ عورفلا بحاص ركذ (۳)

 .نيتياعرلا يف لوق وهو :لاقف ٤٠١ /۸ فاصنإلا يف دازو .بيغرتلاو



 AAY قالطلا باتك

 اهب رمألا ءقالطلا نمز ريغ يف ةعجرلاب رمألا نم مزلي الف ءامهنيب
 .هنمز يف

 هب لصتا ىتم رهطلا نمز نإف ءأدج فيعض قرفلا اذه نكلو
 .امهنيب قرف الو «ءاوس قالطلا ميرحت يف ضيحلا نمزك راص «سيسلملا

 هلجأل تبجو يذلا ىنعملا نأ «سانلا "نيب رثؤملا قرفلا لب
 يذلا رهطلا يف قالطلا ةروص يف ٍفتنم ًاضئاح اهقلط اذإ ءةعجرلا

 ةدعلا ليوطتل ضيحلا نمز يف اهقالط مرح امنإ اهنإف ءهيف اهسم

 ىلإ جاتحتف ءًاقافتا ًاءرق ةضيحلا ةيقبب بستحت ال اهنإف ءاهيلع
 .لماوك ءورق ةثالث فانئتسا

 الف ةظحل ناك ولو «أءرق هنم يقب اب دتعت اهنإف رهطلا امأو

 لوأ تناك ءراهطألا ءارقألا :لاق نم نإف ءاهعجاري نأ ىلإ اهب ةجاح

 .اهقالط "”بیقع اهتدع
 اهعجار ول وهو ءرهطلا دعب اهب فناتسا «ضيحلا يه :لاق نمو

 .ةعجرلا يف ةدئاف الف رهط يف الإ اهقلطي أ اهقلطي نأ دارأ مث

 .نيتروصلا نيب رثؤملا قرفلا وه اذه
 عرشلا ذخاأمب ةربخ هل نم الإ هل هبتني ال لاكشإ هيفف عبو

 هرمآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ كلذو «هقرفو هعمجو «هرارسأو

 .دنع :بوصألا لعلو «لصألا يف اذكه )١(

 .بقع هدنع :عوبطملا ي ()



AARةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هلا رمأ ىلا ةدعلا كلتف» :لاقو ءاهسمي نأ لبق «ءاش اذإ اهقلطي نأ

 نم امابقتسا نوكي امنإ ةدعلا نأ يف رهاظ اذهو ««ءاسنلا قلطت نأ

 اهباصأ دق رهط امأو ءراهطألاب اهنأ ىلع لد نإ «هيف اهسمي مل رهط
 نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هلعجي ملف «هيف

 قلط يتلا ةضيحلاب ةلصتم اهتدع نوكت ال امكف «ءاسنلا اه قلطت

 ءهيف اهّسم [/4۸] يذلا رهطلاب ةلصتم نوكت ال نأ يغبني ءاهيف

 قالطلا نم عنملا يف امهنيب ىّوس ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأل
 نم يه ؛ءاسنلا اه قلطي نأ هللا "”رمأ ىتلا ةدعلا نأ ربخأو ءامهيف

 .هيف اهسمب م يذلا رهطلا تقو

 يتلا ةدعلا لوأ وه «هيف اهّسم يذلا رهطلا نأ انل نيأ نمف

 ؟ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ

 .ىرت امك ةجحلاو روهظلا ين وهو «""ديبع يبآ بهذم اذهو

 :مهباحصأو “كلامو «“يعفاشلاو «"دمحأ مامإلا لاقو

 .اهب رمأ :عوبطملا يف (1)

 ....دیبع يبأ نع يكحو" :لاق ثيح ۱ ينغملا يف ةمادق نبا لاق (۲)

 ينغملاو ٩/ ٠٠١ يناکلاو ۱۱۹/۸ و ۷ علبملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ()

۱ 

 )٤( نیبلاطلا ةضورو ء١١٤٠ /۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ۸/ ۲٠۸.

 )١( يقوسدلا ةيشاح :ةيكلاملا بهذمل رظنا ٤۷۳ /۲ يناودلا هكاوفلاو ۲/ ۳.



 ۸۸۹ قالطلا باتك

 اذإ هيف عماج دق ناك نإو ءًأءرق اه تبسح ةظحل رهطلا نم يقب ول

 .راهطألا ءارقألا انلق

 ؛ضيحلا نمز يف قالطلا مرح امنإ :لوقلا اذه نورصتنملا لاق

 ناك «ًأءرق رهطلا ةيقبب بستحت مل ولف ءاهيلع ةدعلا ليوطت ررضل ًاعفد

 .اهيلع لوطأو اهب رضأ رهطلا نمز يف قالطلا

 بستحا سيسملا لبق هيف تقلط اذإ اهنإف ءأدج فيعض اذهو
 نمز يف ةقلطملا مكح اهمكح ناك «سيسملا دعب تقلط اذإ امو «هب

 رهطلا اذه ةيقبب بستحت ال ءةضيحلا ةيقبب بستحت ال امكف «ضيحلا
 .هيف ةسوسمملا

 يف دوجوملا ليوطتلا لجأل رهطلا يف قالطلا مرح ملو :اولاق
 كلذ نم تلمح دق اهلعلف «ةباترم اهنوكل مرح اغنإ لب «ضيحلا
 نأ دارأ اذإف ءررضلا رثكيو «لمحلا ققحت اذإ همدن دتشيف ءطولا

 امأو ءةبيرلا مدع انقيت دق امهنأل «عامج ريغ نم ًارهاط اهقلط اهقلطي
 .الماح اهقارف ىلع مدقأو «ةريصب ىلع لحد دقف لمحلا رهظ اذإ

 .هيف عماجلا رهطلاو ضيحلا يف قالطلا نيب قرفلا اذهف :اولاق

 ءيطولا اذه نم ًالماح تناك نإ ةآرملا نأ كلذ رسو :اولاق

 حيحص ءرق وهف «هنم تلمح دق نكت م نإو «لمحلا عضوب اهتدعف

 .هيف اهقالط يف اهيلع ررض الف

 لابقتسا لعج اغنإ عراشلا :لوقي نأ ديبع يبأ لوق رصن نمو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۹۰

 نم ةريصب ىلع قلطملا نوكيل هيف اهسمي مل رهط نم ةقلطملا ةدع
 .ءارق الاب اهنأ اهتدع نم ةربصب ىلع ةقلطملاو «هرمأ

 ؟الئاح مأ ًالماحا ردي م ءاهقلط مث رهطلا ين اهم اذإ اماف

 يف امهيلع ررضلا ناكف ؟ءارقألاب ما لمحل اب اهتدعأ ةأرملا ردت ملو

 بستحت الف «ضئاح يهو اهقالط يف ررضلا نم دشأ «قالطلا اذه

 عاقيإ زاوج يف هب عراشلا بستحي مل امك «أءرق رهطلا كلذ ةيقبب
 .هيف قالطلا

 .روهمجلاو ةمئألا لاوقأ ىلع هلك عيرفتلا اذهو

 ءيش ىلإ جاتحي الف «يعدبلا قالطلا عقوي مل نم امأو

 .اذه نم

 لماحلا نأ ىلع لیلد «الماح وأ ًارهاط اهقلطيل» :هلوقو

 اهقالط لماحلا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال :ربلا دبع نبا لاق

 [ب /۹۸].ةنسلل

 مث» :هيبأ نع ماس ثيدح ىلإ بهذأ :دمحأ مامإلا لاق

 ."اماح وأ ًارهاط اهقلطيل

 اهقالط نأ ءاملعلا نيب فالخ الف لماحلا امأو": ۸٠/٠١ ديهمتلا يف لاق (1)
 . ۸ راكذتسالا يف هوحنو ."ةتسلل

 ٠۳٠. /۱۰ ینغملا يف اهرکذ (۲)



 ۸٩۹۱ قالطلا باتك

 الو ىنسب سيل لماحلا قالط نأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 .تقولا ةهج نم ال «ددعلا ةهج نم كلذ اه تبثي امنإو «يعدب

 هدحو ملسم اهب درفنا «رمع نبا ثيدح يف "لمحلا" ةظفلو

 نكي مل كلذلف ء«يراخبلا اهركذي ملو «ثيدحلا قرط ضعب يف

 .هنم عنمي عراشلا نأل ءايعدب الو ينس اهقالط

 ىلص ينلا نأل ءايعدب ًاقالط ناك اينس نكي م اذإ :ليق نإف

 يئ اهسم اذإف هيف اهس ل رهط ين اهقالط حابآ اغإ ملسو هيلع هلل
 فيكف «قالطلا نم عنملا رمتسا ءاهلح رمتساو «تلمحو رهطلا

 قالط نكي مل ةظفللا هذه اوتبثي م اذإف «لمحلا روهظ ددجت هحيبي

 ؟ازئاج لماحلا

 ‹سيسملا دعب قالطلا مرح هلجأل يذلا ىنعملا نأ :باوجلاف

 لخد دق لمحلا روهظ دنع قلطملا نأل «لمحلا روهظ دنع مودعم
 ةأرملا تسيلو «مدنلا هب ددجتي رمأ روهظ فاخم الف «ةريصب ىلع

 ءاهلمح يف كشلا عم اهقالط فالخج ءاهيلع رمألا هابتشا مدعل ةباترم

 .ملعا هللاو
 ال لماحلا :لاق نم هب جتحا «ًالماح وأ ًارهاط» :هلوقو

 ضيحلا نمز يف قالطلا مرح ملسو هيلع هللا ىلص هنأل «ضيحت

 ۳۷٤/١. عورفلاو ٠٠٥ /۸ فاصنإلا :رظنا .بهذملا اهيلعو (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۹۲

 حبي مل «ضيحت لماحلا تناك ولف ءلمحلاو رهطلا تقو يف هحابأو

 .ثيدحلا فالخ وهو «مدلا تار اذإ ًالماح اهقالط

 ضيح نأب ؛كلذ نع اوبي نأ رخآلا لوقلا باحصألو

 ءاهفيفخت الو اهليوطت يف ال ءلاجب ةدعلا يف ريثأت هل نكي مل امل لماحلا

 ريغو «ًاقلطم ًالماح اهقالط عراشلا حابأ «لمحلا عضوب اهتدع ذإ

 يف رثؤي ضيحلا نأل ءًاضئاح نكت مل اذإ الإ ءاهقالط حبي مل لماحلا

 .ءارق الاب اهتدع نأل «ةدعلا

 :ناتلاح ام ةأرملا نأ ىلع لد ثيدحلاف

 .هيف اهسمي مل رهط يف الإ قلطت الف الئاح نوكت نأ :امهادحإ

 .اهقالط زوجيف ءالماح نوكت نأ :ةيناثلاو
 لمحلا ببسب وه اإ «قالطلا يف اهريغو لماحلا نيب قرفلاو

 دعب لماحلا قالط زوجي اذمهو «رهط الو ضيح ببسب ال «همدعو

 .ملعأ هلاو «ديدس باوج اذهو «لئاحلا نود سيسلا

 .ًادرفم ًافنصم ال مآ ضيحت له لماحلا ةلاسمل تدرفأ دقو

 ىلع تاقلطلا قيرفت ةنسلا نأ ىري نم ثيدحلاب جتحا دقو

 .ةقلط ءرق لكل قلطيف ءءارقألا

 ةياور دمحأ نعو «"'نييفوكلا رئاسو «ةفينح يبأ لوق اذهو

 .۲۲۷ /۱ ةيادملاو «۸۸ /۳ عئانصلا عئادب :ةيفنحلا بهذمل رظنا )١(

 ۳۲٠/٠١. ينغملاو ۷۲/٠١ ديهمتلا يف نييفوكلا نع هرظناو



 A4۴۳ قالطلا باتك

 ]1/۹٩[ .”ہهلوقک

 هرمأ اغإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأل كلذو :اولاق

 نيبو هنيب لصفي م هنأل «ضيحلل بقعتلا رهطلا يف اهكاسإب
 «لماک ءرق ةقلطلاو ةقلطلا نيب لصفي نأ ةنسلاو «لماك رهط قالطلا

 لوصحل ءةنئاب ةقلط اهقلط ؛ترهط مث تضاح مث ترهط اذإف

 .لماك رهطب نيتقلطلا نيب لصفلا

 قالطلا نيب لصفلا عراشلا ربتعأا ىنعملا اذهلف :اولاق

 .يناثلاو لوألا

 رهطلا لبقتست نأ ةنسلاو» :رمع نبا ثيدح ضعب ينو :اولاق

 ."«ءرق لکل قلطتف

 اذإف «ىرخأ اهقلط ترهطف تضاح اذإف «عامج ريغ يف رهاط يهو ةقيلطت

 ." ةضيحجب كلذ دعب دتعت مث «ىرخأ اهقلط ترهطو تضاح

 .۲۲۹/۱۰ ينغملاو ٥ عورفلاو ٤٥۲/۸ فاصنإلا :رظنا (۱)

 ۳۳٤. «۳۳۰ /۷ یربکلا ننسلا ين يقهیبلاو ۰۳۱/٤ هننس يف ينطقرادلا هجرحا (۲)

 : ۲۲١ /۳ ةيارلا بصن يف يعليزلاو ٠۳۳٠/٤ دئاوزلا عجم يف يمثيملا ركذو

 .هجرخآ يناربطلا نأ

 . ٠١/ ۱۷١ ىلحا يف مزح نبا ثيدحلا فعضو

 .ةنسلا قالط باب-۲ «قالطلا باتک يف 0-40 / ىبتجما يئاسنلا ننس (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۹٤

 ن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإف «فيعض لالدتسالا اذهو

 ءارقألا ىلع ثالثلا تاقلطلا قرفيل «يناثلا رهطلا يف اهكاسمإب هرمأي

 نأ لبق ًارهاط اهقالطب هرمآ انإو «كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا يف الو
 .لوألا رهطلا يف اهكاسمإ ةمكح انركذ دقو ءاهسمي

 وهف ««ءرق لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةنسلاو» :هلوق امآو

 هنإف «يناسارخلا ءاطع ىلع هوركنآو «هيف سانلا ملكت دق ثيدح

 .ةاورلا رئاس نود ةظفللا هذهب درفنا

 نع يناسارخلا ءاطع هاور يذلا ثيدحلا امأو :يقهيبلا لاق

 ةنسلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ «ةصقلا هذه ين رمع نبا

 ثيدحلا اذه يف ىتأ هنإف ««ءرق لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ

 ام هنم لبقي ال ثيدحلا يف فيعض وهو ءاهيلع عباتي مل تادايزب

 . هب درفتي
 ثيدح وهف «هيلع فوقوم هنأ عمف دوعسم نبا ثيدح امأو

 يبأ ىلع فلثخاو .هللا دبع نع صوحألا يبأ نع قاحسإ وبأ هيوري

 :هيف قاحسإ

 .مدقت امك هنع شمعألا لاقف

 قالط باب-۲ «قالطلا باتک يف ٠٥۱/۱ هننس يف هجام نبا هوجن جرخأو

 ٠۷١۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ةنسلا

 ٠١. /۷ هل ىربكلا ننسلا يف هوحنو ٠١/ ٤٦١ راثآلاو ننسلا ةفرعم )١1(



 A10 قالطلا باتك

 :هنع صوحألا يبأ نع قاحسإ يبآ نع يروثلا نايفس لاقو

 .«عاج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالط»

 . "كلذ لثم

 هفلاخ دقو فوعسم نبا لوق نوكي نأ هتیاغ اذهف ةلمج لابو
 "هریغو يلع

 .ةنسلا قالط باي-۲ ءقالطلا باتك يف ١/ ٠٥١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .ةنسلا قالط باب-۲ «قالطلا باتک يف ۱/۱ هننس يف هجام نباو

 ۴٠۷۹. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .لوألا عضوملا يف يئاسنلا ثيدح يف كلذو (۲)

 ۳۲٣ /۷ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۰٥٦/٤ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا یور (۳)

 ظفل اذهو .ًادبأ مدنيف ةنسلا قالط لجر قلط ام :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 .ىقهيبلا

 لصحي اذهو" :هنم ةلالدلا هجو ًانيبم ۳۲٠/٠١-۳۲۷ ینغمل ا يف ةمادق نبا لاق

 ."اثالث لطي مل نم تح يف
 نب دمح ةياور نم هنآ الإ ءًاحيرص 0 »00/4 هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 .يلع نع فيكف «ةلسرم سابع نبا نع هتياور ذإ «لسرم وهو «هنع نیريس

 . 4-۱1 بيذهتلا بيذهتو cT :ص ليصحتلا عماج :رظنا

 .كلذل ٠١ ىلحا يف مزح نبا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۹٦

 :ناتیاور دوعسم نبا نع يور دقو

 . ""قيرفتلا :امهادحإ

 :لاق .اهتدع يضقنت ىتح اهكرتو «ةقلطلا دارفإ :ةيناثلاو

 ءاهتدع يضقنت ىتح اهعدي مث «رهاط يهو اهقلطي نأ ةنسلا قالط
 “نع رلا دبع نبا هركذ .ءاش نإ اهعجاري وأ

 هيلإ ةجاح ريغ نم (قالطل قالط "فادرإ اذه نألو

 ال عراشلاو «ةباصإو جوز دعب الإ هيلع ةأرملا ميرحتل ضيرعتو
 .ملعأ هللاو ادب ناكف قلطملل ةحلصم الو كلذ يف هل ضرغ

 اه [ب/۹۹] قلطت نأ هللا رمآ يتلا ةدعلا كلتف» :هلوق

 .راهطألا يه ءارقألا ىري نم هب جتحا ««ءاسنلا

 كولد ةالصلا مقا :ىلاعت هلوقك «تقولا ىنعمب ماللاو :اولاق

 .نيقب ثالثلو «نيضم ثالثل بتك :برعلا لوقو سلا

 .هجام نباو يئاسنلا هجرخأ يذلا «قبس ام وهو )١(

 .هدنسب هاور ثيح ۷٤/٠١ ربلا دبع نبال ديهمتلا (۲)

 يف ةبيش يبآ نباو ‹يمظعألا قيقحت ۲۸۹/۱ هننس يف روصنم نب دیعس هاورو

 ٤/ 0٦. هفنصم

 .فيرحت وهو .ًأدرأ :عوبطملا يف (۳)

 .لوألا فيرحتلا ةجيتن طوطخملا يف امل رييغت وهو .قالط هنأل :عوبطملا يف )٤(

 .۷۸ :مقر ةيآلا ءارسإلا ةروس )٥(



 A۹۷ قالطلا باتك

 ".«تقولل دغلا نمو "اهركذي نيح اهلصيلف» :ثيدحلا ينو

 ."ين" ىنعمب ةيتقولا ماللا هذهف :اولاق

 :ىلاعت هلوق يف ماللا نأب :اذه نع نورخآلا باجأو

 هيلع هللا ىلص هلوق يف ةروكذملا ماللا يه ”(نهتديِل ْنُموَقَلطَف»

 رکذ الو «ةيتقو نوكت نأ حصي ر الو ««ءاسنلا امه قلطت نر ملسو

 .الصا "ی يف" نعم يات مالا نأ ةيرعلا لهأ نر دحا

 اذه ريغ يف حص ولو- "ين" ینعمب انه نوکت نأ حصي الو

 ةدع نوكت الو «ةدعلا سفن يف نوكي ال قالطلا نأل -عضوملا

 «صاصتخالل اهباب ىلع انه ماللا امنإو طق هل ًافرظ قالطلا

 .نهتدع تالبقتسم نهوقلط :ىنعمل او

 نبا ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةءارق اذه رّسفيو

 لبقتست يذلا تقولا يف يا «“«نهتدع لبق يف نهوقلطف» :رمع

 .اطخ وهو .اهركذ :عوبطملا يف (1)

 نم يف باب ۱١- ءةالصلا باتک يف ۳۰ ۳۰٤/۱ -٣ هننس يف دواد وب هاور (۲)

 .ةداتق يبأ ثيدح نم .اهيسن وأ ةالصلا نع مان

 ٤٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ١. :مقر ةيآلا قالطلا ةروس (۳)

 قالط ميرحت باب-١۱ «قالطلا باتک يف ۱۰۹۸/۲ هحیحص يف ملسم هاور )٤(
 .اهاضر ريغب ضئاحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸4۸

 .ةدعلا هيف

 ةضيحلا نم ةدعلا تلبقتسا ءاهرهط يف اهقلط اذإف اذه ىلعو

 اضئاح اهقلط اذإ ام فالخب ءاهتدع لبق يف اهقلط دقف «هيلت يتلا

 يذلا رهطلا ءاضقناو اهغارف رظتنيو «ةضيحلا كلتب دتعت ال اهنإف
 يف ًاقالط ًاضئاح اهقالط نوكي الف «ةدعلا يف عرشت مث ءاهيلي

 .اهتدع لبق

 بهاذم هيف تركذ ًالقتسم ًافنصم ةلأسملا هذه تدرفأ دقو

 هب جتحا امع باوجلاو «حجارلا لوقلا حيجرتو «مهذخأمو «سانلا
 .رخآلا لوقلا باحصأ

 ءيشلاب رمألاب رمألا نأ ىلع ليلد ««اهعجاريلف هرم» :هلوقو
 :عازنلا لصفو كلذ يف سانلا فلتخا دقو هب ٌرمأ

 هللا ىلص ىنلا رماك ءًأضحع ًاغلبم ناك نإ لوألا رومأملا نأ

 هب رمآ اذهف «رماب هنع بئاغلا رمأي نأ ةباحصلا داحآ ملسو هيلع

 .الصأ ًاعازن كلذ لبقي الو ءًاعطق عراشلا ةهج نم

 مهورم» :هلوقو «'«بستحتلو ربصتلف اهرم» :هلوق هنمو

 باب-۲ «ديحوتلا باتک ف حتفلا م Y1/1۳" هحیحص ف يراخبلا هاور )1(

 .(...نَّمحُرلا اوُعذا وأ هللا اوُعذا لق :ىلاعتو كرابت هللا لوق

 .تيملا ىلع ءاكبلا باب- ٦ ءزئانجلا باتک ٦۳۰١-٦۳٦ /۲ هحیحص ف ملسمو

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم امهالك



 ۸1۹ قالطلا باتك

 .هرئاظنو «'«اذک نیح يف اذک ةالصب

 لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةهج نم هب رومأم يناثلا اذهف

 همالسو هللا تاولص لوسرلا رمأ ىصع دقف «هيلإ غلبملا هاصع اذإف

 .ضغ غلبم لوألا رومأملاو «هيلع

 «فيلكتلا هجوت لوألا رومأملا ىلإ ًاهجوتم رمألا ناك نإو
 :هلوقك «عراشلا ةهج نم يناثلل ًارمأ نكي ل فلكم ريغ يناثلاو

 ءايلوألل باطخ رمألا اذهف ]1/٠٠١[ «""«عبسل ةالصلاب مهورم»

 .ةالصلاب نايبصلا "”مهرمأب

 اذإ باب-۹٤ «ناذألا باتک يف حتفلا عم ۲۰۰ /۲ هحیحص يف يراخبلا هاور (۱)

 .ثريوحلا نب كلام ثيدح نم .مهربكأ مهمؤيلف ةءارقلا يف اووتسا

 .كلام نب سنأ ثيدح نم ۲٠٠/٤ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ ظفللا اذهب (۲)

 ١/ ٠۸١. ریبحلا صيخلتلا يف امك «أدج فيعض وهو

 یتم باب-٢۲ ءةالصلا باتک يف ۳۳۲/۱-۳۳۳ هننس يف دواد وبا هجرحخآو

 .ةالصلاب مالغلا رمي

 رمژي یتم ءاج ام باب -۲۹۹ «ةالصلا باوبآ يف ۲٥۹/۲ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ثيدح :لاقو .ةالصلاب يصلا

 يبصلا اورم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةربس ثيدح نم امهالك

 .«...نينس عبس غلب اذإ ةالصلاب

 .«...يبصلا اوملع» :يذمرتلا ظفلو «دواد يبأ ظفل اذه

 .0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .رمأب :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۰

 .باوصلاب ملعأ هللاو «بابلا اذه يف باطخلا لصف اذهف

 رمع نبا ثیدح دئاوف ضعب ىلع اهب انھبن تاملک ہذھف
 ةمهم دعاوقو ةمج دئاوف ىلع ةلمتشم اهنإف ءاهلطتست “الو

 نم «هقح قح يذ لک ءاطعإو «قحلاب رفظلا هدصق "نم ثحابمو
 لوسر ثيدجب هباحصأو ةمامإل ةمدخ الو ءهبهذم يذ عم ليم ريغ

 .ملسو هيلع هللا یلص هلا

 رودي ءليبسلاو ةنسلاب رفظلا ىلع صيرح ليلدلل عبات لب

 .هبراضم ترقتسا ثیح هعم رقتسیو «هبئاکر تهجوت ین قحلا عم

 تعلطتو «هتمه تلع نم الإ ريسلا اذه ردق فرعي الو

 ةلاسرلا يدث نم عاضترالا ىلإ هسفن تفرشتساو «هبلق عزاون

 لاوقألا كابش نم صالخلاو «ةوبنلا ضوح نيع نم دورولاو
 ال نمع ثوروملا ملعلا ءاضف ىلإ ءةضقانتملا ءارآلاو ءةضراعتملا

 ءاديبو ىدهلاو داشرلاو نايبلا هقطن زواجتي الو «ىوهلا نع قطني

 ةثرو نم دعو ءءاملعلا ةرمز يف "رشح اهَلح نم يتلا «نيقيلا

 .ءايبنألا

 .الف :عوبطملا يف )١(

 .نمل :عوبطملا ف )۲)

 .فيرحت وهو .دشح :عوبطملا يف (۳)



 -- ۱ یقالطلا باتك

 «ةدودعم دبعلا ىلع سافنآو «ةدودح تاقوأ لإ یھ امو

 .ءاش اميف اهقفنيلف

 "”يفطصت نم ىوهلا يف كسفنل رظنف هتبحأ نم لكب ليقلا تنأ

 نم ياب ليتقلا تنأ) :هردص نأ الإ «ضرافلا نبا ةيئاف نم تيبلا اذه )١(
 .(هتببحأ

 :هنأب اذه ضرافلا نبال ًاجرتم ۳۹۸/۲۲ ءالبنلا مالعأ ريس يهذلا لاق

 «يرصملا مث يومحلا دشرم نب يلع نب رمع نيدلا فرش تقولا رعاش'
 يأ] نيئالثو نيتنثا ةنس يفوت «ةيئاتلا هب ألم دق يذلا داحتالا بحاص

 .ةئس نوسخو تس هلو ء[ةئامتسو

 ةديصقلا كلت يف نكي م نإف «يرذنملا هنع ثّدح «ركاسع نب مساقلا نع ىور

 مهللا ءلالض الو ةقدنز ماعلا يف امف ءهدوجو يف ةليح ال يذلا داحتالا حيرص

 لوح الف !!؟هل نوبضغت الأ نيدلا ةمئأ ايف «ىوهلا نم انذعأو ىوقتلا انمهلأ

 ه.۱."هلاب الإ ةوق الو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 'ةعجارملا خسن يف باب

 حرصأو حصأ ثيداحأ هيفو «""نيذه ريغ خسنلا يف دواد وبأ

 ناك :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ثيدح اهنم :امهنم

 باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(١٥) مقر بابلا ٦۳۷-1۳۸ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۱٠۲/۳ دواد يبآ ننس رصتخو .دهشُب الو عجاري لجرلا

 نيصح نب نارمع ثيدح وه «دحاو ثيدح بابلا اذه يف ننسلا نم عوبطملا (۲)

 ىلع الو اهقالط ىلع دهشُب مو ءاهب عقي مث هتارما قلطي لجرلا نع لثس
 ءاهقالط ىلع دهشأ «ةنس ريغل تعجارو «ةنس ربغل تقّلط :لاقف ءاهتعجر

 .دعت الو اهتعجر یلعو

 .ةعجرلا باب-١ «قالطلا باتك يف ٠٥۲/۱ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 . ۱۹۱٩ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 :لاق سابع نبا ثیدح اذه نارمع ثیدح عم ركذ يرذنملا رصتخ ينو

 قل ام َنْمُتَكَي ڻأ ُنُهَل لِي الَو ِءوُرُف ةئال نهيشلأب نصيري تاَقلطمْلاو)
 قحأ وهف هتآرما قَلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو ةيآلا (نهياحرأ يف هللا

 .(نائرَم قالُطلا) :لاقو كلذ خسنف ءًاثالث اهقلط نإو ءاهتعجرب

 ٠١- قالطلا باتک يف )٨٤٤/۲-٠٤٥( يف دواد يبا دنع وه ثیدحلا اذهو

 .انهه بابلا اذه يف سیلو .ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا خسن باب

 خسن باب-١۷ «قالطلا باتك يف ٠٥۲۲/٦ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا

 . ۱۹۲۱ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 ۰۳ قالطلا باتك

 كلذ ناك ءاهتدع يضقنت نأ لبق اهعجترا مث «هتأرما قلط اذإ لجرلا

 اهلهمآ مث ءاهقلطف هل ةآرما ىلإ لجر دمعف «ةرم فلأ اهقلط نإو «هل

 ا :لاقو ءاهقلط مث ءاهعجترا ؛اهتدع ءاضقنا تفراش اذإ ىتح

 ناكرَم قالّطلا) :لجو زع هللا لزناف ءًأدبأ نيلحت الو يلا كيوآ

 قالطلا سانلا لبقتساف ¢ ناتسخإي حير وأ فوُّرْعَمب كاسم

 .قلطي ل وآ قلط مهنم ناک نم «ذئموی نم ًادیدج

 "صا لسرملاو :لاق مث ءةشئاع نع ًالصتم يذمرتلا هاورو

 هللا ىلص ينلا لوقو «ةعافر ةأرما يف ةشئاع ثيدح هيفو

 .«كّليسع قوذيو هتلیسُع يقوذت یتح ال» :ملسو هيلع
 .نيحيحصلا يف وهو

 .ةثلاثلا ةقلطلا دعب هيلع اهميرحت يف حيرص وهو

 )١( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲۲۹.

 يقهيبلاو ء١۹١٠ :ص هدنسم يف يعفاشلا هنعو ء۸۸ ١/ اطوملا يف كلام هاور (۲)
 .يقهيبلا ظفل وه روكذملا ظقللاو .۳۳۳ /۷ یربکلا ننسلا يف

 .هريغو يراخبلا هلاق «حيحصلا وهو «لسرم اذه :هبقع يقهيبلا لاقو

 .ةبيتق انثدح باب-١١ .قالطلا باتک يف 4۷/۳ يذمرتلا عماج )۳(

 ۲٠۸. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ىبتخملا ةداهش باب-۳ «تاداهشلا باتك «حتفلا عم ٥ يراخبلا حيحص )٤(

 لحت ال باب-۱۷ «حاکنلا باتک يف ۱۰۵۵-٠۰٥٦ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهقلط ًاثالث ةقلطملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 "دبعلا قالط ةنس يف باب

 ركنم :الوکام نبا لاقو :يرذنملا لوق دعب لاق [ب ]٠۰۰/

 ."همالک رخآ «ثیدحلا

 )٩(. :مقر بابلا ۰1۳۸ /۲ داود يبآ ننس (۱)

 نبا یتفتسا هنأ هربخآ لفون ينب یلوم نسجل ا ابأ نأ بتعم نب رمع ثیدح دنع

 له :كلذ دعب اقتع مث «نيتقيلطت اهقلطف ةكولم هتحت تناك كولم يف سابع

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر كلذب ىضق «معن :لاق ؟اهبطخب نأ هل حلصي

 هللا یلص هللا لوسر هب یضق «ةدحاو كل تيقب :سابع نبا لاق ةياور ينو

 .ملسو هيلع

 .دبعلا قالط باب-۹٠ «قالطلا باتك يف ٤٩٦/٦ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 ةمأ قلط نم باب -۳۲ «قالطلا باتک يف ٩۷۳/۱ هننس يف هجام نباو

 .اهارتشا مث نیتقیلطت

 ٤۷٣-٤١٤. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .بتعم نب رمع ىلع مالكلاو ١١١/۳. دواد يبأ ننسل يرذنملا رصتخم (۲)

 .هجام نباو يئاسنلا هجرخأو :هلوق وه ثيدحلا ىلع يرذنملا مالكو

 يفو «ملعأ اميف ءاملعلا نم دحأ اذه ىلإ بهذي ۾(" :هللا هحر يباطخلا لاق

 نبا نأ قازرلا دبع نع لبنح نب دمحأ نع دواد وبآ ركذ دقو .لاقم هدانسإ

 لاق !!ةميظع ةرخص لمحت دقل :لاق ؟اذه نسحلا وبأ نم :رمعمل لاق كرابملا

 .همالک رخآ اذه ."ثيدحلا نم هب ءاج ام راکنإ كلذب ديري :خيشلا

 ‹«نايزارلا ةعرز وبأو متاح وب هقثو دقو «حالصو ريخج ركذ دق اذه نسحلا وبأو

 بتعم نب رمع :ينيدملا نب يلع لاق دقو «بّتَعُم نب رمع هنع يوارلا نأ ريغ



 0 قالطلا باتك

 نيتياورلا ىدحإ نإف «عاجإ ةلأسملا يف سيلو :ميقلا نبا لاق
 «هعفدي ًائيش ىرأ الو :لاق «ثيدحلا اذهب لوقلا :دمحأ مامإلا نع

 “اذه «بيسملا نب ديعسو «رباجو «ةملس وبأ :هب لوقي دحاو ريغو

 ."همالک

 «"ديج هيلع اهيرحت يف ديزو «نامثع ثيدح :ةرم لاقو
 رکذ مث «هفرعأ الو «بتعم نب “'رمع هیوری سابع نبا ثیدحو
 «فورعم يدنع وهف نسح وبآ امآ :دمحأ لاق كرابملا نبا مالك

 نبا ینعی- ییجب ریغ هنع وری ل لوهجم :لاقف ؟هنع ًاضيأ لئسو .ثيدحلا ركنم

 لاقو .يوقلاب سيل بتعم نب رمع :يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو -ريثك يبأ
 ميلا مضب :بتعمو .همالك رخآ اذه .ثيدحلا ركنم :الوكام نب رصن وبأ ريمألا

 ةدحاوب ءاب اهدعبو ءاهرسكو فورحلا ثلاث ءاتلا ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفو

 .همامتب يرذنملا مالك ه.ا

 .رخآ اذه :عوبطملا يف (1)

 ٥۳٠/٠١. ةمادق نبال ينغملا يف اذه همالك رظنا (۲)

 يقهيبلا هاور اذه فالخ رباج نعو «هيلع فقأ ملف رباجو ةملس يبأ لوق امأ

 ۳۷١/۷. ىربكلا ننسلا يف

 قيقحت ۳٤۲/۱ هننس يف روصنم نب دیعس هنع هاورف بیسملا نب دیعس نع امآ
 .يمظعألا قيقحت ٠٠/١ يف هفالخ ًاضيأ یورو ءيمظعألا

 .ًابيرق هجي رخت يتايس (۳)
 )٤( بيذهتلا بيذهت نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف ٤۹۸/۷.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 ."بتعم نب '”رمع فرعآ ال نکلو

 «ةكولم هتحت دبع يف «روصنم نبا ةياور يف دمحأ مامإلا لاقو

 ىلع «ةدحأو ىلع نوکتو اهجوزتي :اقتع مث نیتقیلطت اهقلطف

(5) Mm 

 الو اهجوزتي :ةلأسملا هذه ف بلاط یبآ ةياور ف لاقو

 نب رباجو «( سابع نبأ :لوق وهو «ةدعلا دعب وأ اقتع «يلابي

 .“ةداتقو “"ةملس یبأو “ا ديع

 هيلع لمعلاف ؛ثيدحلا حص نإ :ريرعلا لع رکب وبآ لاق

 ."دیزو «نامثع ثیدح ىلع لمعلاف ؛حصی م نإو

 .ورمع :لصألا يف )١(

 . ٤۹۸/۷ بيذهتلا بيذهت نم بيوصتلاو

 ٠۳٠/٠١. ينغملا يف ةياورلا هذه رظنا (۲)

 .ورمع :لصألا يف (۳)

 ٤۹۸/۷. بيذهتلا بيذهت نم بيوصتلاو
 ٠١١۲. :مقر ةلاسملا جسوكلا ةياور قاحسإو دمحأ لئاسم )٤(

 .بابلا ثيدح يف حضاو وه امک )٥(

 .هفالخ ىلع تفقو امنإو «هيلع فق مل ينآ قبس (1)

 .هيلع فقأ مل (۷)

 .ًاضیا هيلع فقآ م (۸)

 ٠١/ ٥۳. ينغملا يف اذه همالک رظنا (۹)



 ¥۰ قالطلا باتك

 يف مرثألا هاور ام وه «هيلإ راشأ يذلا ديزو نامثع ثيدحو
 هتأرما قلط ةملس مأ بتاكم ًاعيفن نأ راسي نب ناميلس نع :هننس

 :الاقف كلذ نع تباث نب ديزو نامثع لاسف «نيتقيلطت ؛ةرح
 ۰ ."كيلع تمرح

 ۲۳٠/۷ ۲۳١- هفنصم يف قازرلا دبعو ٥۷٤/۲ اطوملا يف كلام هاور (1)

 ةبيش يبآ نباو «يمظعألا قيقحت ۳٠٠/١ هننس يف روصنم نب دیعسو ٦

 CT 14-TIA FA F* /V ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠١١/٤ هفنصم يف

 ۰٤۹۹/٩ ٥۰۸-0١۹. راثآالاو ننسلا ةفرعم ينو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰۸

 اهتدعو «ناتنث ةمألا قفالط»» :ثٹیدح ف خيشلا لاق مث

 انلق ًاتباث ناک ولو :يقهيبلا لاقو :يرذنملا لوق دعب "«ناتضيح

 رخآ "هتلادع لهجن مع هیورن ًایدح تش ال انآ الإ «هب

 . مالک

 يراخبلا اهركذ «ةبيجع ةلع دعب ثيدحللو :ميقلا نبا لاق

 .(ناتضيح اهتدعو «ناتقيلطت ةمألا قالط»

 تيقل مث ‹«رهاظم نع جیرج نبا انثدح :مصاع وبآ لاق

 )٩(. مقر بابلا ۰1۳۹ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا ىلص يلا نع ةشئاع نع مساقلا نع ملسا نب رهاظم ثيدح دنع

 وهو :لاقو .«ناتضيح اهؤرقو ناتقيلطت ةمألا قالط»» :لاق ملسو هيلع

 .لوهجم ثيدح

 نأ ءاج ام باب-۷ «قالطلا باتك يف ٤٨4۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاأو

 .بيرغ ثيدح :لاقو .ناتقيلطت ةمألا قالط

 ةمألا قالط يف باب-١۳ «قالطلا باتك يف ۷۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .اهتدعو

 ٤١٥. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .فيحصت وهو «(نمع هيورن) :ناکم «(نم هیوري) :عوبطملا يف (۲)

 ۳۷١. /۷ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 )٤( يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ ۳/ ۱٠١ .



 ۹۰۹ قلطلا باتك

 ."ارهاظم فعضي مصاع وبآ ناکو « هب انثدحف ًارهاظم

 نبا ةماسأ ينثدح :لاق بهو نبا انثدح ناميلس نب ىج لاقو

 ريمألا لوسر هاتأف هيب دنع ًاسلاج ناک هنآ ؛هیبآ نع ملسآ نب دیز

 «ناتضيح ةمألا ةدع :لاق ؟ةمألا ةدع مك كل لوقي ريمألا نإ :لاقف

 ةرحلا ةدعو «ناتقيلطت ةرحلا دبعلا قالطو ثالث ةمألا رحلا قالطو

 لاسأ نآ ينرمأ لاق «بهذت نيآ :لوسرلل لاق مث «ضيح ثالث

 يلإ تعجر الإ كيلع مسقاف :لاق هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا

 امهنآ هربخاف يبأ ىلإ عجرو ]٠١١/[ بهذف «نالوقي ام ينتربخأف

 "ةنس الو «هللا باتک يف سیل اذه نإ :لق :هل الاقو «لاق امك الاق

 ° نوملسملا هب لمع نکلو «هللا لوسر

 (هب انثدحف ًارهاظم تيقل مث «رهاظم نع جيرج نبا انئدح :مصاع وب لاق) ةلمج (۱)

 .يراخبلل ريبكلا خيراتلا يف ةدوجوم ريغ
 ثیدح دعب ٠٤٤١ /۲ هننس يف دواد وب :ًاضيأ رهاظم نع مصاع يبآ نع هجرخأو

 ۳۷١. /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤/ ۳۹-٤٠ هننس يف ينطقرادلاو «بابلا

 .۷۳ /۸ يراخبلل ريبكلا خيراتلا (۲)

 .ةنس يف الو :عوبطملا يف (۳)

 .ارصتخ ۱۲۸/۲ ریغصلا خيراتلا يف يراخبلا هاور (6)

 ۲٤١. /۳ دیهمتلا يف قايسلا اذهب هب بهو نبا قیرط نم ربلا دبع نبا هرکذو

 ٤/ ۰٤١ هتنس يف ينطقرادلا :هوحنب هب ملسأ نب دیز نع دعس نب ماشه قیرط نم هاورو

 ۳۷١. /۷ ىربكلا ننسلا يفو ١/ ٠٠١-١١١ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلاو

 مالك ميقلا نبا لقن نيأ نم يردآ تسل" :لاقف انه ركاش دمحم دمحأ خيشلا قلع )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 حيحصلاو :لاق مث "اذه رهاظم ثيدح ىنطقرادلا ركذو

 . ال :لاق ملسو هيلع هللا یلص ینلا نع

 :لاقو ءًأعوفرم رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ ىنطقرادلا هركذو

 .""رمع نبا لوق نم هنآ حیحصلاو «بيبش نب رمع هب درفت

 هيف رهاظل مجرت يراخبلا نإف «ريبكلا خيراتلل هبسني يذلا ءاذه يراخبلا

 خيشلا قاس مث " ... :ىلوألا يف لاق .(۷۳صو «1۸ص «۲ق «٤ج) نيترم

 ريغصلا خيراتلا يف همالك ركذ مث «نيعضوملا يف يراخبلا مالك صن ركاش دمحأ

 ريغصلا خيراتلا يف يراخبلا مالك اذهف" :ركاش دمحأ لاق مث ء۷۳١ص ًاضيأ

 لعلف .هب سيل هنكلو «هنم رصتخو «ريبكلا خيراتلا نع ميقلا نبا لقن امم هيبش

 خيراتلا يف وأ «ريبكلا نم رخآ عضوم يف ميقلا نبا لقن ام ركذ يراخبلا

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه.١ "طسوألا

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ) )۲ينطقرادلا ننس ٤/ ٤٠.

 .۳۹ ٤/ ينطقرادلا ننس (۳)



 ۹۱۱ قالطلا باتك

 .'طلغ ىلع قالطلا يف باب

 ملعلا باب دادسنا قالغإلاو :انخيش لاق :ميقلا نبا لاق

 ءناركسلاو «نونجملاو «هوتعملا قالط هيف لخديف «هيلع دصقلاو

 دق ءالؤه نم الك نأل ؛لوقي ام لقعي ال يذلا نابضغلاو «هركملاو

 اع هل دصاق نم عقي اغإ قالطلاو ,دصقلاو ملعلا باب هيلع قتلغأ

 .ہلعا هللاو «هب

 .(۸) :مقر بابلا ٦٤۲-٦٤۳ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 . ۱۱۷/۳-۱۱۸ دواد يبأ ننس رصتخو

 ال» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لوقت ةشئاع ثيدح دنع

 .بضغلا هنظأ قالغلا :دواد وبأ لاق .«قالغإ يف قاتع الو قالط

 هركملا قالط باب-١١ «قالطلا باتک يف ١/ ٠٥۰ هننس يف هجام نبا هجرحخأو

 .يسانلاو

 . ۱۹۱۹٩ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش يأ (۲)

 ةثاغإ" اهمسا نابضغلا قالط يف ةدرفم ةلاسر -ميقلا نبا- فنصمللو (۳)

 .ةلوادتم ةعوبطم يهو ."نابضغلا قالط مكح يف نافهللا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹1۲

 .'لزملا ىلع قالطلا يف باب

 هركملا قالط ىري نم هب جتحا دقو :[ميقلا نبا] لاق

 يف ربتعي ال دصقلاو هدصقي ا هنأ هيف ام رثكا هنأل :لاق «ًامزال

 .بعاللاو لزالا نم هعوقو ليلدب حيرصلا
 «هبجومل الو «لوقلل دصاأق ريغ هركملا نإف ؛دساف سايق اذهو

 امأو دصقلا ىلع هركي ملو هب ملكتلا ىلع هركأو هيلع لمح اغنإو

 سيل اذهو «هبجوم ريغ هب دصقو «أرايتخا ظفللاب ملكت هنإف لزاما

 .عراشلا ىلإ لب هيلإ
 ءهيلإ سيلو «هبجوم نوکی ال نأ دارأو ءهيلإ يذلا ظفللا دارآ وهف

 امآو «هدری مل نِإو «هاضتقمو هببسم همزل هرایتخاب مکحلا ببس رشاب نم نإف

 .حيحص ريغ لزاما ىلع هسايقف ءاذه الو اذه ال دري م هنإف هركم ا

 )٩(. مقر بابلا ٦٤۳/۱-٦٤٤ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۱۱۸/۳-۱۱۹ دواد يب ننس رصتخو

 ثالث» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبآ ثيدح دنع

 .«ةعجرلاو «قالطلاو «حاكنلا :دج نهزهو دج نهدج

 يف ءاج ام باب-٩۹ «قالطلا باتک يف ٤4۰/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو «قالطلا يف لزملاو دجلا
 وأ حکن وأ قلط نم باب-۱۳ «قالطلا باتک ين ۸/۱ هننس يف هجام نباو

 . ۱۹۲۰ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو .ًابعال عجار

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل اهتعضو ةدايز (۲)



 ۹1۳ قالطلا باتك

 .'”تاقيلطتلا ثالثلا دعب ةعجارملا خسن باب

 فعضي لبنح نب دمحأ مامإلا نأ ًاضيأ يكحو :يرذنملا لاق

 . "اهلك ثيدحلا اذه قرط

 خسن باب :هيف بابلا ةجرتو )٠١(. :مقر بابلا ٠٤٥ /۲ دواد يبآ نٽس (۱)

 .ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا

 هيلع هللا یلص يلا ىلوم عفار يبا يب ضعب ينربخأ جیرج نبا ثیدح دنع

 وبآ- ديزي دبع قلط» :لاق سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ةمرکع نع ملسو

 هيلع هللا ىلص ٌينلا تءاجف ةئيَرُم نم ةارما حكنو «ةناكر مآ هتوخإو ةناكر

 نم اهتذخأ ٍةرعشل ةرعشلا هذه ينغت امك الإ يع ينغي ام :تلاقف ملسو

 اعدف ءةيح ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تذخاف «هنيبو ينيب قرفف ءاهسأر

 دبع نم اذكو اذك هنم هبشی ًانالف نورتآ» :هئاسلجل لاق مث «هتوخإو ةناكرب

 هيلع هللا ىلص يلا لاق «معن :اولاق «؟اذکو اذک هنم [هبشی] ًانالفو «دیزی

 ««هتوخإو ةناكر ٌمأ كتأرما عجار» :لاق مث «لعفف «اهقلط» :ديزي دبعل ملسو

 اّهيأ اي :التو ءاهعجار «تملع دق» :لاق «هّللا لوسر اي ًاثالث اهتقلط ينإ :لاق

 .«(نهتدعِل نُهوقلطق َءاسْلا مُعقلَط اذإ يبا

 هةناكر نب ديزي نب يلع نب هللا دبعو ريجع نب عفان ثیدحو :دواد وبا لاق

 هيلع هللا ىلص ينلا هيلإ اهدرف ةتبلا هتارما قلط ةناكر نأ هدج نع هيب نع

 ةتبلا هتأرما قلط امنإ ةناكر نإ ءهب ملعأ هلهأو لجرلا دلو أل ؛حصأ ملسو

 .ةدحاو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهلعجف

 .(۱۹۲۲) مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 . ٠١۲/۳ يرذنملا رصتخ (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۱٤

 ثیدح وه دواد وبآ هحجر يذلا ثيدحلاو :ميقلا نبا لاق

 ةتبلأ "'ةميهس هتآرما قلط "ديزي دبع نب ةناكر نأ «ريجع نب عفان

 الإ تدرآ ام هللاو :لاقو ملسو هيلع هللا یلص يلا كلذب بخاف

 الإ تدرأ ام هللاو» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف «ةدحاو

 لوسر هيلإ اهدرف ءةدحاو الإ تدرأ ام هاو :ةناكر لاقف «؟ةدحاو

 هللا يضر رمع نمز يف ةيناثلا اهقلطف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هلع هللا يضر نامثع نمز ف ةثلاثلاو هلع

 یرج نبا ثیدح نم حصا اذه :دواد وبا [ب /۱۰۱] لاق
 .همالک مت ءاذه لبق يذلا ثيدحلا ينعي

 نم هنإف «سانلاو دمحأ مامإلا هفعض يذلا ثيدحلا وه اذهو

 «“ةناكر نع ريجع نب عفان نع بئاسلا نب يلع نب هللا دبع ةياور

 ةناكر نب ديزي نب يلع نب هللا دبع نع ديعس نب ريبزلا ةياور نمو

 .فيرحت وهو .(ديزي دبع) ناكم (ديبع) :عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو .ةمهس :عوبطملا ين (۲)

 يعفاشلاو ٤١" /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤/ ٠٤ هننس يف ينطقرادلا هاور (۳)

 . ۲۹۸ :ص هدنسم يف

 يف مکاحلاو ء۳٣٥٠ :ص هدنسم يف يعفاشلا هجرخأ .هجيرخت قبس ام وهو )٤(

 ننسلا ي يقهيبلاو ۳١/٤ هننس يف ينطقرادلاو ٠۹۹/۲-۲٠٠ كردتسملا

 ۳٤۲/۷. یربکلا



 110 قالطلا باتك

 .هدج نع هیبآ نع

 .مهفعضأ ريبزلاو «"”فیعض مهلکو

 نب ديزي نب يلع :لاق «ثيدحلا اذه ًاضيأ يراخبلا فَّعضو

 ."هثیدح حصي م ؛هیبآ نع ةناكر

 هيلع هللا ىلص ينلا ىلوم عفار ينب ضعب نع هاور جیرج نبا

 نم مهيف سيل نونب عفار يبألو «سابع نبا نع ةمركع نع ملسو
 اذه وه له ملعن الو « “عفار “يبا نب هللا ديبع الإ «هب جتحي

 ؟ هريغ وأ

 نبا ثٹیذدح نم هدنسم ف دمحأ مامإلا هاور دق نکلو

 . "سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد ينثدح «قاحسإ

 ينطقرادلاو ۱۹۹/۲ كردتسملا يف مكاحلاو ء۹١٤٠ /۳ هدنسم يف يمرادلا هاور )١(

 ۳٤١. /۷ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠۳٤/٤ هننس يف

 .فيرحت وهو .ءافعض :عوبطملا يف (۲)

 ۳١٠/١. ريبكلا خيراتلا (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 )٥( بييذهتلا بيذهت :يف هتمجرت رظنا ۷/١١ .

 ۲٣۵. /۱ دم دنسم (1)

 ال دانسإلا اذهو :هبقع لاق مث ۳۳۹/۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۱٩

 .جیرج نبا ثیدح نمو «ریجع نب عفان ثیدح نم حص اذهو

 “هتنبا بنيز در ةصق يف دنسلا اذه دمحأ مامإلا ححص دقو

 سابع نبا ثيدح حيحصلا :لاقو «"عيبرلا نب صاعلا يبأ ىلع

 حاكنلاب صاعلا يبآ ىلع اهذر ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نأ

 . "لوألا

 دواد نع قاحسإ “نبا ةياور نم هنيعب دانسإلا اذهب وهو

 فالخب هايتف امهنع هللا يضر سابع نبا نع اوور ةينامث عم ةجحلا هب موقت

 .قيفوتلا هابو «ةدحاو ناك ةناكر قالط نأ ةناكر دالوأ ةياور عمو «كلذ

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةنبا :يآ (۱)

 .۳۰۱ ۰۲٦۱ ۲۱۷/۱ هدنسم يف دمحا هجرخأ (۲)

 درت ىتم ىلإ باب-٤۲ ء«قالطلا باتک يف ٩۷٥ /۲ هننس يف دواد وبا هجرخأو

 .اهدعب ملسأ اذإ هتارما هيلع

 نيجوزلا يف ءاج ام باب-۲٤ «حاكنلا باتك يف ٤٤۸/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .سأب هدانسإب سیل ثیدح اذه :لاقو .امهدحأ ملسي نيكرشملا

 ملسُي نيجوزلا باب-١ ‹«حاکنلا باتک يف ٨٤۷/١ هننس يف هجام نباو

 .رخآلا لبق امهدحأ

 . ٠٠١١ :مقرب ةجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .۲۰۸/۲ دمحآ مامإلا دنسم رظنا (۳)

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .اطخ وهو .يبأ :لصألا يف )٤(

 .فورعملا مامإلا قاحسإ نب دمحم :وهو



 .سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نبا
 “نیا ةياور نأ “"ينطقرادلاو ""يذمرتلا ركذ اذكهو

 نع ةاطرأ نب جاجح ةياور ىلع هل اومكحو «باوصلا يه قاحسإ

 ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع
 .“دیدج حاکنب هيلع اهدر

 .هعم نمو ريجع نب عفان نم فرعأ ةاطرأ نب جاجحو

 الو «قاحسإ نب دمحم ثيدحل ضرعتي م دواد وبأف ةلمحل ابو

 .ملعا هللاو هرکذ

 .رهاظ فيرحت وهو .يروثلا :عوبطملا يف (1)

 . ٤٤۸/۳-٤٤۹ يذمرتلا ننس رظناو

 . ۲٥۲۳-۲٣٤ /۳ ينطقرادلا ننس (۲)

 .قبس امك بيوصتلاو «يبأ :لصألا يف (۳)

 )٤( هدنسم يف دمحأ هجرخآ ۲/ ۲۰۸-۲۰۷.

 هعماج يف يذمرتلاو ٤٤۷/۳-٤٤4 يف ءاج ام باب-۲٤ «حاکنلا باتک يف

 .لاقم هدانسإ يف ثيدح اذه :لاقو .امهدحأ ملسي نيكرشملا نيجوزلا

 هننس يف هجام نباو ٩٤۷/۱ ملسي نيجوزلا باب-۰٠ «حاکنلا باتک ين

 .رخألا لبق امهدحأ

 :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو ٤١١ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۱۸

 لعجت ثالثلا ناك اغنإ :ةياور دعب بابلا رخآ يف لاق مث

 . معن :سابع نبا لاق ءةدحاو

 :يقهيبلا لاق :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 لسم هجرخأف ملسمو يراخبلا هيف فلتخا ام دحأ ثيدحلا اذه

 نبا نع تاياورلا رئاس هتفلاخمل هكرت امنإ هنظآو «يراخبلا هكرتو
 . سابع

 ريبج نب ديعس ةياور هذهف :لاق مث هنع تاياورلا قاسو

 نب كلامو رانيد نب ""ورمعو ةمركعو دهاجمو حابر يبأ نب ءاطعو

 يبأ نب ةيواعم نع هانيورو «ريكبلا نب سايإ نب دمو ثراحلا

 دواد يبآ ننس رصتخو )٩(. مقر بابلا ٦٤۹/۲-٠٥٩ دواد يب ننس (۱)

1-1/۳ 

 ثالثلا تناك امنأ ملعتأ :سابع نبال لاق ءابهصلا ابأ نأ سوواط ثيدح دنع

 ةرامإ نم ًاثالثو ركب يبو ملسو هيلع هللا ىلص يلا دهع ىلع ةدحاو لعجت

 .معن :سابع نبا لاق ؟رمع

 قالط باب-۲ قالطلا باتک يف ۱۰۹۹/۲ هحیحص ف ملسم هجرخأو

 .ثالثلا

 ثالثلا قالط باب-۸ ء«قالطلا باتك يف ٤٥٦/٦-٤٥۷ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .ةجوزلاب لوخدلا لبق ةقرفتملا

 . ٤٦۳/١ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف هوحنو .۳۳۷ /۷ ىربكلا ننسلا (۲)

 .فيرحت وهو .رمع :عوبطملا يف (۳)



 ۹1۹ قالطلا باتك

 ثالثلا زاجأ هنأ ؛سابع نبا نع مهلك «يراصنألا شايع

 . نهاضمأو

 نع ظفحي هنأ سابع نباب نظن نأ زئاج ريغف :رذنملا نبا لاق
 ."هفالخب تفي مث ءائيش ]۱٠۲/[ ملسو هلع هللا یلص ينلا

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم يف هوحنو .۳۳۸ /۷ ىربكلا ننسلا ٤٠٤/٥ .

 :۷ ىربكلا ننسلا يف وه يقهيبلا مالك" :لاقف انه ركاش دمحا خيشلا قلع (")

 هجرخب اثیدح نإف !!لالدتسالاو ليلعتلا نم بيجع عون اذهو ۳۳۸-۷

 اهيف فلتخا يتلا ثيداحألا نم هنأ لعجي ال «يراخبلا هجرخي الو ملسم

 مث «هبحاص ىلع هحيحص ضرع امهنم الك نأ طق دحأ معز امف «ناخيشلا

 دحاو مزتلا امو «هحيحص امهنم لك فل لب !! اجرخا اميف اقفتا وأ افلتخا

 دحاو جارخإ مدع نأ نظي ىتح «هيأر يفو هدنع حيحصلا لك جّرخي نأ امهنم

 هللعو هدیناسأو ثيدحلا هقفي ًادحأ نأ نظا امو .هل ٌليلعت هنيعب ًاثيدح امهنم

 دانسإب تيوُر يتلا ثيداحألا يأ «مجارتلا نم ريثكو !!اذه يعدي ن عيطتسم

 ءاهنم ثيداحأ امهنم دحاو لك جرخأ ءالثم هبنم نب مامه ةفيحصك «دحاو

 دنع - ًابپس اذه نکی ملو ثیداحا اعم اکرتو ‹ثیداحا امھنم دحاو لک كرتو
 َنظأو .امهدحأ كرت وأ ءاكرت ام ليلعتل ًاببس - للعلاو ديناسألاب ةفرعملا لهأ

 بتك يف هانعج صوصنم وه لب ءةنسلاب ملعلا لهأ هيف فلاخي ال يهيدب اذه نأ

 .(حلطصملا) ثيدحلا مولع

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ظفحم هنأ سابع نباب نظن نأ زئاج ريغ) هنآ امأو

 «يأرلا لهأ ًاريثك اهب لدتسي ءةضيرع ىوعد اهنإف (هفالخب ىتفْيو ايش ملسو
 اوضرعيو هودريو «تباثلا حيحصلا ثيدحلا ىلع اوجرخي نأ نوديري نيح



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲۰

 ثالثلا نإ» :سابع نبا لوق "ينعي ناك نإف :يعفاشلا لاقو

 «ةدحاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع بستحت تناك

 هللاو هبشي يذلاف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رماب هنآ ينعي
 .خسنف ءيش ناک نآ ملع دق سابع نبا نوکي نآ «ملعأ

 ديكأت اهيف سابع نبا نع ةمركع ةياورو :يقهيبلا لاق

 ."ليواتلا اذه ةحصل

 خسن باب يف دواد وبأ هركذ يذلا ثيدحلا يقهيبلا ديري
 .“مدقت دقو «ةعجارملا

 سابع نبا نع تباث ءيش «سابع نباب هنظي نآ يقهيبلا ىري يذلا اذهو .هنع
 ءاملعو ثيدحلا ءاملع هققح دقو «ةريثك لئاسم يف ةباحصلا نم هريغ نعو

 . :ثيدحلا يعبتم دنعو ملعلا لهأ دنع حجارلاو «هيف اوفلتخاو «لوصألا

 ةقثلا ةياور عبتن نأ انرمأ انأل «هيآر ىلع يعباتلا وأ يباحصلا ةياور حيجرت

 .هريغ وأ ًايباحص ناك ًايآ «هيآر يف ةقثلا دلقت نأ طق انرمأ امو ءاهب ذخانو

 ھ.۱ "ملعا هللاو «فالخ عضوم نوکی نآ حلصي ال يهيدب ءيش اندنع اذهو

 .هللا هحر خيشلا قيلعت

 .بوصألا هلعلو .ىنعم :ةفرعملاو يقهيبلا ننسو ثيدحلا فالتحخا يف (1)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هلقنو ٠٠٥۷. :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا (۲)

 . ٤٠٤/٥ راثآلاو ننسلا ةفرعم يفو “۷

 .۳۳۸/۷ یرکلا ننسلا (۳)

 .ةعجارملا خسن يف باب-١ دنع هجيرخت قبس دقو .دواد يبآ دنع يآ )٤(



 ۹۲۱ قالطلا باتك

 يف ءاج امنإ كلذ نوكي نآ نكي :جيرس نب سابعلا وبآ لاقو

 نأك ظفللا نيب قّرفي نأ وهو «ثالثلا قالطلا نم صاحخ عون

 ينلا دهع يف ناكو «"قلاط تنأ «قلاط تنأ «قلاط تنأ" :لوقي

 مهقدص ىلع سانلاو ركب يبأ دهعو ملسو هيلع هللا ىلص
 مهنأ نوقّدصُي اوناكف «عادخلاو بخلا مهيف رهظ نكي م «مهتمالسو

 هللا يضر رمع ىأر املف «ثالثلا نوديري الو «ديكوتلا هب اودارأ

 ظفللا لح نم عنم «تريغت ًالاوحأو «ترهظ ًارومآ هنامز يف هنع

 ."ثالثلا مهمزلاف «راركتلا ىلع

 .اهب لوخدملا ريغ يف ءاج امنإ كلذ نإ :مهضعب لاقو

 نأ "اوأرو «سابع نبا باحصأ نم ةعامج اذه ىلإ بهذو

 اذإف ءنيبت ةدحاولاب اهنأل ءاهب لوخدملا ريغ ىلع عقت ال ثالثلا

 دتعي الف «ةنونيبلا دعب عقو "ثالث" :هلوقو .تناب «"قلاط تنأ" :لاق

 ."هیوهار نب قاحسإ بهذم اذهو «هب
 صفح ابأ نأ سيق تنب ةمطاف نع تبث دق :مهضعب لاقو

 ملو «هنم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهنابأف ءأثالث اهقلط ةريغملا نبا

 ١/ ۲٠۲. راطوألا لينو ۳۱١/۳ جاتحلا ينغم :جیرس نبا لوقل رظنا (۱)

 .فيرحت وهو .اوورو :عوبطملا يف (۲)

 :مقر ةلأسملا ‹«جسوكلا ةياور ةيوهار نب قاحسإو دمحأ مامإلا لئاسم رظنا (۳)
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲۲

 . ىنكس الو ةقفن اه لعجي

 اهتقلط ول تيارا هللا لوسراي :لاق هنأ رمع نبا ثیدح ينو

 هاور ««كتأرما كنم تنابو كبر تيصع نذإ» :لاق ءأثالث

 .”ينطقرادلا

 الجر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عمس ":لاق يلع نعو

 نم ‹ “اوزه هللا تایآ نوذختت» :لاقو بضخغف ءةتبلأ هتارما قلط

 هاور ««هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال ثالث هانمزلا ةتبلا قلط
 . “با ينطقرادلا

 ءابهصلا يبأ ثيدح نم رهشأو رثكأ ثيداحألا هذهو :اولاق

 .ىلوأ اهب ذخألاف «ةمئألا اهب لمع دقو

 هللا ىلص ينلا نمز يف داتعملا ناك هنأ دارملا :مهضعب لاقو

 ةقلطملا باب-١ «قالطلا باتك يف ١٠١١٠١-۱١٠١ /۲ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 .اه ةقفن ال ًاثالث

 ۳٤١"« ۳۳۰/۷ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو ۳٠/٤ ينطقرادلا ننس (۲)

 ٠٠١. /۷ ىربكلا ننسلا يفو ١/ ٠٤٦١ ةفرعملا يف يقهيبلا هفعضو

 ٠١/ ٠۷١. ىلحلا يف مزح نبا كلذك هفعضو

 .لاق هنآ :عوبطملا يف (۳)
 ."ًابعلو اوزه هللا نيد وا" :ةدايز ةملكلا هذه دعب ينطقرادلا ننس يف )٤(

 .هفعض مث ۲۰/٤ ينطقرادلا ننس ()

 ٠١١/۲. ةياردلا يف رجح نبا هفعض امك



 ۲۳ قالطلا باتك

 “'قيلطتلا نآلا سانلا داتعا دقو «ةدحاو ةقيلطت ملسو هيلع

 دهع يف "عقوي ءاثالث نآلا عقوملا قالطلا ناك ىنعملاو «ثالثلا

 .ةدحاو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ينلا "غلبي ناك كلذ نأ ثيدحلا اذه يف سيل :مهضعب لاقو

 .هغولب دعب هرارقإ يف يه اغنإ ةجحلاو «هيلع رقيف ملسو هيلع هللا ىلص

 الإ اهب تدرأ ام هفلحتسا «ةتبلأ هتأرما ةناكر قالط هغلب الو

 نكي مل [ب/۲٠٠] ةدحاو ثالثلا “تناك ولو «“ةدحاو

 .ةدحاولا وأ ثالثلا اهب دارأ ءاوس ةدحاو "اهنإف «ىنعم هفالحتسال

 «ثيدحلا اذه فالخ ىلع دقعنم عامجإلا :مهضعب لاقو

 .دحاولا ربخ نود اطخلاو طلغلا نم موصعم عامجإلاو

 ىلع تناك اهنإف « "ةتبلأ قالط يف اذه اغنإ :مهضعب لاقو

 اهب دارأ امك «ةدحاولا اهب داري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 .تاقيلطتلا :عوبطملا يف )١(

 .اعقوم :عوبطملا يف (۲)

 .غلب :عوبطملا يف (۳)

 .تاقيلطت ثالثلا دعب ةعجارملا خسن باب-١٠ يف هجيرخت قبس (6)

 .ناك :عوبطملا يف )٥(

 .اهنأو :عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو .ةنسلا :عوبطملا يف (۷)



SFةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .اهايإ رمع مهمزلاف «ثالثلا اهب اودارأف ءاهيف سانلا باتت مث ءةناكر

 .'ثيدحلا اذه در يف سانلل كلاسم ةرشع هذهف

 :خوسنملاو خسانلا هباتك يف يرفاعملا يبرعلا نب رکب وبآ لاقو

 نامزلا رخآ يف موق لز «"(نائرَم قالطلا):ىلاعت لاق :ةلئاغ

 «ةدحاو هولعجو «مزلي ال ءةملك يف ثالثلا قالطلا نإ :اولاقف

 نمحرلا دبعو «ريبزلاو «يلع نع هوكحف «لوألا فلسلا ىلإ هوبسنو

 نب جاجحلا ىلإ هوزعو "سابع نباو «دوعسم نباو «فوع نب

 سيل ًاثيدح كلذ يف اوورو ءةبترملا “رومخمل ا ءةلزنملا فيعضلا ةاطرأ
 .لصأ هل

 هيف ةعدتبملا "ءاوهألا اوعبتف ءلئاسملا لهأ نم موق ىوغو
 امك ًاثالث قّلطُب مل هنأل «بذك ؛"اثالث قلاط تنا" :هلوق نإ :اولاقو

 امو" :هلوقب ۲٠٤/١ داعملا داز هباتك يف كلاسملا هذه ميقلا نبا فصو دقو (1)

 ءيش حصي الف ءءابهصلا يبأ ثيدح يف اهومتكلس يتلا ةرعولا كلاسملا كلت

 .كانه اهيلع دودرلا رظناو ."اهنم
 .۲۲۹ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 ظفلب ثالثلا قالطلا ناب نيتفملا ةيمست باتك يف هب لاق هنأ ركذد نميف رظنا (۳)

 ءرضاحلا انرصع ىلإ ةباحصلا ندل نم ٠١-٠٠٠ :ص ةدحاو ةقلط دحاو

 .ىلاعت هللا هظفح ريمعلا هللا دبع نب ناميلس روتكدلا ةليضف هفلؤمل

 .زومغملا :عوبطملا يف )٤(

 .ءالؤه :يبرعلا نبال خوسنملاو خسانلا يف ()



 1Y0 قالطلا باتك

 :لاق ول امكو «ةدحاو الإ قلطي لو "ثالث تقلط" :لاق ول امك

 .ةدحاو ًانيب تناك "ثالث فلحأ"

 ءمالسإلا ءاملع نم تیقلو ءقافآلا ف تفوط دقل :ةهبنم (

 الو «رخج ةلاقملا هذمف تعمس امف «(قافص لک بهاذملا بابرأو

 الو ءًأزئاج ةعتملا حاكن نوري نيذلا ةعيشلا الإ ""رثأب اه '”تسح

 :“يمشاهلا ةركس نبا مهيف لاق كلذلو ءًأعقاو قالطلا نوري

 رهم الب تناك نإو الح هنيد يف ةعتملا ىري نم اي

 ردخلا ةبر هنم نيبت ةقيلطت نيعبس ىري الو

 .ًاطخ وهو «"قداص" :عوبطملا يف (1)

 ۲٠٤/٠۰. برعلا ناسل رظنا .رافسألا رشکلا وه قافصلاو

 .قافأ قافص :خوسنملاو خسانلا يفو

 .قباسلا ردصملا رظنا .قافآلا ىلإ برضي يذلا وه قافألاو

 .تسسحأ :عوبطملا ين (۲)

 نيسخ "نيتفملا ةيمست" روكذملا باتكلا يف انخيش ركذ دقف ءأدج بيجع اذهو (۳)

 .لوقلا اذهب لاق ًاملع

 بيدألا .(ه١۳۸ت) ةركس نب نسحلا وبأ «يمشاملا دمحم نب هللا دبع نب دمحم )٤(

 .تيب فلأ نیسخ ىلع وبري (رعش ناوید) هل .دادغب له نم «ریبک رعاشلاو
 .۳۰۸-۳۱۲ /۳ تایفولاب يفاولاو ٥/ ٤٥٥-٤٩٩ دادغب خیرات :يف هتمجرت رظنا

 .ًالالح :خوسنملاو خسانلا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲٩

 7٥رظتلا يباب اهومنتغاف  مكدیلاوم تباط انهم ن
 ؛ماكحألا ف دقعلاو لحلا بابرأو مالسإلا ءاملع قفتا دقو

 «مهضعب لوق يف ًامارح ناك نإو- ةملك يف ثالثلا قالطلا نأ ىلع

 .مزال -نيرخآلا لوق يف ةعدبو

 «"فتالثلا زاوج باب :هحیحص ف لاق دقو «يراخبلا ليعامسإ

 اثالث اهقلطف» :ناعللا ثيدح ركذو .#نائرَم قالطلا]) :ىلاعت هلوقل

 ."«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هرمأي نآ لبق

 .رخص :خوسنملاو خسانلا ينو .لصألا يف اذكه (1)

 ءانهه امن وحنب (ه٠٠۳ت) هيقفلا ميهاربإ نب روصنمل تايبألا هذه تبست دقو

 :هلوق يهو

 رهمالب تلاك نإرألج هنيد يف ةعتملا ىرّي نَماي

 رديملا ةبرامهنم يبت ةقيلطئ نيست ىرّيالَ
 ركشلاو دمحلا يف اودهئجإف مكيلاوم تباط انهَه نم

 .ثالثلا قالطلا زوج نم باب :عوبطملا يف بابلا ةمجرت (۲)

 .ناعللا باتک يف ۱۱۲۹-۱۱۳۰ /۲ هحیحص يف ًاضیآ ملسم هجرخآ ثیدحلاو

 .لوألا ثيدحلا



 ۲۷ قالطلا .باتك

 ىلع رقي "الو «ملسو هيلع هللا یلص يلا هيلع رّيغي ملو
 .همكح ةعيرشلا هتمزلأف «هقيرفت يف هل حسف ام عمج هنألو «لطابلا

 يف هل لصأ ال تحج بذك ةباحصلا ىلإ هوبسن ]1/٠٠١[ امو

 .دحأ نع هل ةياور الو «باتك

 ةمزال ثالث مارحلا نأ يلع نع هئطوم ين كلام لخدأ دقو

 .!؟اهب حرص اذإ فيكف ءاهانعم يف اذهف "ةملك يف

 دنع الو «ةلملا يق لوبقم ريغف ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح امأو

 .”ةمئألا نم دحأ

 ثيدح رکذو «سابع نيا نع ملسم حيحص يفف :ليق ناف

 .اذه ءابهصلا يبأ

 :هجوأ ةسخ نم هيف قلعتم ال اذه :انلق

 عامجإ ىلع مدقب فيكف «هتحص يف فلتخ ثيدح هنأ :لوألا

 .او :خوسنملاو خسانلا يف (1)

 يف لوقي ناک بلاط يبا نب يلع نآ هغلٻ هنآ ٠٥۲ /۲ ًاطوملا يف كلام لاق (۲)

 .تاقيلطت ثالث اهنإ :مارح يلع ٍتنأ :هتآرمال لوقي لجرلا

 ملعملا يف يرزاملا :ةدحاو ةقلط ثالثلا قالطلا ناب هلوق جاجحلا نع لقت (۳)

 ۸٥. /۳ نآرقلا ماكحأل عماجل ا يف يبطرقلاو  ,؛ ۲

 ٥١-٦ ٥. :ص نيتفملا ةيمست :رظناو

 .روهمجلا لوقك جاجحلا نع روهشملا نأ قباسلا عضوملا يف يطرقلا ركذو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸

 اوطحنا موق نع الإ فالخ ةلاسملا هذه يف "فرعي ملو !؟ةمألا

 ىلع "قافتالاو نايركلا نارصعلا قبس دقو «نيعباتلا "ةبتر نع

 .ثالثلا موزل

 ام الإ “مهنم اولبقت الف «مهنم دحأ نع كلذ اوور نإف

 ةلأسملا هذه دجت الو «لدعلا نع لدعلا لعف «مكنم نولبقي

 .أدبأ فلسلا نم دحأ ىلإ ةبوسنم

 ور لو «سابع نبا نع الإ َورُي ل ثيدحلا اذه نأ :يناثلا

 الإ ةباحصلا نم هوري مل ام لبقي فيكف «سواط قيرط نم الإ هنع
 له يفخ فيكو !؟دحاو الإ يباحصلا كلذ نع هوري ل امو ءدحاو

 يفخ فيكو «سابع نبا الإ هنع "اوتكسو ةباحصلا عيمج "نع

 !؟سواط الإ سابع نبا باحصأ عیج ىلع
 هلوأت كلذكو «لوخدلا لبق هب داري نأ لمتحي :ثلاثلا

 . فرعي" :دعب "اه" ةدايزب يأ .امه فرعي :عوبطملا يف (۱)

 .ةبترم :خوسنملاو خسانلا يف (۲)

 .ىنعم امهو «قافصإلاو :خوسنملاو خسانلا يف (۳)

 .مهنم لبقت الف مهبهذم ٍلحأ نع كل اوور نإف :خوسنملاو خسانلا يف )٤(

 .لقن :عوبطملا يف )٥(

 .(نع اذه يفخ) :ناكم ء(ىلع يفخ) :عوبطملا يف (0)

 .اوتكس وأ :خوسنملاو خسانلا يف (۷)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۸)



 ۹۹ قالطلا باتك

 ةجوزلاب لوخدلا لبق ةقرفتملا ثالثلا قالط باب :لاقف يئاسنلا

 .هصنب ثيدحلا اذه ركذف

 لوسر ربخأ :لاق ديبل نب دوم ثيدح هضراعي هنأ :عبارلا
 تاقیلطت ثالث هتارما قلط لجر نع ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ««مکرهظآ نیب انآو هللا باتکب بعلیآ» :لاق مث نابضغ ماقف اعم

 .يئاسنلا هاور ؟هلتقآ الآ هللا لوسر ای :لاقف لجر ماق یتح

 .هاضمأ لب ملسو هيلع هللا ىلص يلا هدري ملف

 هقالط ىضمأ ثيح «ناعللا يف “ريوع ثيدح يف "'امکو

 .هدري ملو «ثالثلا

 قالطلا ناك» :لاق هنأ ليوأتلاو رظنلا يف يوق وهو :سماخلا

 لمتحي «ةدحاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا

 .ةدحاو لعجت نأ «تعقو اذإ ثالثلا مكح ناك :هب دیری نآ

 .هجيرخت قبس دقو ٤٥1/٦-٤٥۷ يئاسنلل ىبتجما (۱)

 هيف امو ةعومجلا ثالثلا-٦ «قالطلا باتك يف ٤٥١/٦-٠٥٤ يئاسنلل ىبتجلا (۲)

 .ظيلغتلا نم

 ۲۲١. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .خوسنملاو خسانلا يف ةدوجوم ريغ "امكو' ةملك (۳)

 .ينالجعلا ريوع :عوبطملا ين )٤(

 .هیلع قفتم وهو «هجیرخت قبس ریوع ثیدح )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰

 «هدهع ىلع ثالثلا "ةرابع تناك :هب ديري نأ "[لمتجي] و

 لدب ثالثلا اوركذو «قالطلا يف سانلا عباتت املف «ةدحاو ركذت نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاضمأ امك «رمع كلذ ىضمأ «ةدحاولا

 ."لاكشإ ةلاسملا ين ىقبي الف ؟ًاثالث قلط نيح ريوع ىلع ملسو
 ثيدحلا اذه هب دری ام یصقأ اذهف (6)

 .خوسنملاو خسانلا نم ةدايز (1)

 ."ثالثلا" ةرابع ناكم .ثالثلا قالطلا ةداع :خوسنملاو خسانلا يف (۲)

 ۷۷-٠١. /۲ يبرعلا نبال خوسنملاو خسانلا (۳)

 هرکذ امہ یفتکا هللا ههر هلعلو ءنيفلاخملا ىلع دودرلا انه ميقلا نبا ركذي ملو )٤(

 .ىرخألا هبتك يف
 مالعإو ۲٠۱۹/۱-۲٠١٠٦. نافهللا ةثئاغإو ۲٤١/۰-۲۷١ داعملا داز :رظنا

 ۴١-٠٠. /۳ نيعقوملا

 1-۷۰ ۷-7۱ ‹ ۷-٤٤ / ۳۳ مالسإلا خيش یواتف عومجم :رظنا كلذكو

 ةيمست يف ريمعلا ناميلس روتكدلا ةليضف كلذ ركذ امك ٣-۷٤« 4۸-۸١.

 . ٦٦ :ص نيتفملا



 ۹۳۱ قالطلا باتك

 ك ديب كرمآ يف باب
 .ركنم ثيدح اذه :يئاسنلا لاقو :يرذنملا لوق دعب لاق

 لو دواد يبأل ننسلا يف عقو اذكه :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .هثیدح يف نسحلا لوق رسفي

 :لاق دیز نب دام نع ًارسفم [ب/۱۰۳] يذمرتلا هاورو

 “̂ نالث "[اھنإ] كدب كرمأ :لاق ًادحأ تملع له :بويأل تلق

 .(۱۳) مقر بابلا ٠٥٤ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 نسحلا لوقب لاق ًادحأ ملعت له :بويأل تلق :لاق ديز نب داح ثيدح دنع

 نع ةرمس نبا ىلوم ريثك نع ةداتق هانثدح ءيش الإ ءال :لاق ؟«كديب كرمأ» يف

 :بويأ لاق .هوحنب ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 «ىلب :لاقف ةداتقل هتركذف .طق اذهب تثذح ام :لاقف هتلاسف .ريثك انيلع مدقف

 .يسن هنکلو

 يف ءاج ام باب -۳ «قالطلا باتک يف ٤۸۱/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .بيرغ ثيدح :لاق مث ."كديب كرمأ"

 .ركنم :لاقو «كديب كرمأ-١١ «قالطلا باتك يف ٤٥۸/٦ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ٤۷۸. :مقرب يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .ثالث اهنآ "كديب كرمأ" ين نسحلا لوقو

 . ۱۳۲/۳ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .يذمرتلا عماج نم ةدايز (۳)

 .اثالث :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲

 نع ةداتق ينثدح ام الإ ءأرفغ مهللا :لاق مث .ال :لاق ؟نسحلا الإ

 ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ةرمس ينب ىلوم ريثك
 .‹«ثالثرر :لاق ملسو هيلع هللا

 ."فوقوم وه امنإ :يراخبلا نع يذمرتلا ركذ مث

 .لوهجم ةرمس ينب یلوم ریثکو :مزح نب دمحم وبآ لاق

 . رال :لاق ‹«ڭديب كرمأ ف نسحلا نعو

 )١( يذمرتلا عماج ۳/ ٤۸۲.

 نمو ‹جيرختلا رداصم نم قبس ام بيوصتلاو ‹«مهو وهو .ةملس :لصألا يف (۲)

 ١٠۹/۱۰. یلحما (۳)

 .بابلا ثیدح بقع 100/۲ هننس يف دواد وبآ هاور )٤(

 .-.-- :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا ەححص و



 4۳۳ قالطلا باتك

 “ةتيلا يف باب

 تلاأسو :يذمرتلا لوق ةناكر ثيدح بقع يرذنملا ركذ
 بارطضا هيف :لاقف «ثيدحلا اذه نع - يراخبلا ينعي - ًادمحم

 ."همالک رخآ

 ةناكر نب ديزي نب يلع يراخبلا خيرات ينو :ميقلا نبا لاق
 .“هظفل اذه هثيدح حصي مل :هيبأ نع يشرقلا

 .فیعض مهلك :هدنس يف "قحا دبع لاقو

 )۱٤(. مقر بابلا ٦۰٩-٠٥۷ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ىلص ينلا ربخاف ءةتبلأ ةميهس هتأرما قلط هنأ ديزي دبع نب ةناكر ثيدح دنع
 تدرآ ام هللاو»د :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف .كلذب ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر هيلإ اهدرف «ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :ةناكر لاقف ؟ةدحاو الإ

 .ثيدحلا «...ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ءاج ام باب-۲ «قالطلا باتك يف ٤۸٠/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح :لاقو .ةتبلأ هتأرما قلطي لجرلا

 .ةتبلأ قالط باب-۹٠ «قالطلا باتك يف ٠٦۱ /۲ هننس يف هجام نباو
 ٤۷٩-٤۸۱. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٤٤١/١. ريبكلا للعلا يف ًاضيأ هركذو ٤۸١ / يذمرتلا عماج (۲)
 . ۱۳٤/۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ ()

 ٠٠٠/١. ريبكلا خيراتلا ()

 .لصألا يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلا نود عوبطملا يف تديز دقو .يليبشإلا :يأ ()

 ۱۹٩/۳. یطسولا ماکحألا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4

 برطضم هنأ يراخبلا نع للعلا باتك يف يذمرتلا ركذو

«a )( »۰ « ّ ۰  
 .(ةدحأور) هيف لیق ةرأتو ««اٹالث»ر :هيف لیق ةراأت ¢ هيف

 .قبس دقو ٤٦١/١ ريبكلا يذمرتلا للع (1)



 °۳0 قالطلا باتک

 يبأ ىلع هضارتعاو يرذنملا ظفاحلا مالك :"خيشلا ركذ مث
 هحیحصت يف دواد ۳

 مكجي م دواد ابأ نإف ءرظن يرذنملا هلاق اميفو :خيشلا لاق مث
 قلط هنآ جيرج نبا ثیدح نم حص اذه :تیاور دعب لق او تح

 ۵" يشیدحو "مهتصقب ملعآ مهو هتیب لهآ مهنأل ثالث هتارما

 نبا ثيدح نإف «حیحص هدنع ثیدحلا نآ ىلع لدی ال اذهو

 .هدنع نيفيعضلا حصا وهف ءًأضيأ فيعض اذهو «فيعض جيرج

 حجرا ىلع ةرابعلا هذه ثيدحلا لهآ قلطُي ام ًارثکو

 .نيمدقتملا مالك يف ريثك وهو «نيفيعضلا نيثيدحلا

 ةحصلا قالطإ ىلع ةغللا لدت مل «مه ًاحالطصا نكي مل ولو
 لدي الو “اذه نم حصأ اذه" :نيضيرملا دحأل لوقت كنإف هيلع
 .ملعأ هللاو ءًاقلطم حيحص هنأ ىلع

 ذإ .4۳۳ :ص قباسلا ةناكر ثيدح ىلع انه مالكلاو ميقلا نبا خيشلا يأ ()
 .ريجع نب عفان قیرط نم وه

 ثیدح ریجع نب عفان ثیدح :دواد وبآ لاقو" ۱۳٤: /۳ هرصتخ يف لوق ثیح (۲)

 ًاضيأ هفعضو «ةفيعض هقرط نأ دمهحأ مامإلا نع مدقت دقف «رظن هلاق اميفو .حیحص

 .يرذنملا مالك ه.١ ."هنتمو هدانسإ يف بارطضالا عقو دقو .يراخبلا
 مهتيضقب :عوبطملا يف ()

 .هسفن بابلا يف ٠٥۷ /۲ دواد يبآ ننس )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۳٦

 يآ اي :هتأرمال لوقي لجرلا باب

 يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأو :يرذنملا لوق دعب لاق

 ."يئاسنلاو

 :هتأرمال لاق نم نأ ىلع ليلد هيفو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .ًارهاظم نوكي ال «ںیقوتلاو ةماركلا ليبس ىلع "يمأ وأ ىتحأ اهنإ"

 )۱١(. مقر بابلا ۲-11۰ دواد يبأ ننس (۱)

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح دنع

 یلاعت هللا تاذ يف ناتنث :ًثالث الإ طق بذکی مل ملسو هيلع هللا یلص میهاربا

 ضرأ يف ريسي وه امنيبو «(اڌَه مُر ٌهَلَعف لب :هلوقو (ميقَس يئإلل :هلوق

 هعم لجر انهه لزن هنإ :هل ليقف رابجلا يأ ءالزنم لزن ذإ ةربابج لا نم رايج
 املف «يتخأ اهنإ :لاقف ءاهنع هلاسف هيلإ لسرأف :لاق سانلا نسحأ يه ةأرما

 ملسم مويلا سيل هنإو «يتخأ كنأ هتأبنأف كنع ينلاس اذه نإ :لاق اهيلإ عجر

 .ثيدحلا قاسو «هدنع ينيبكت الف هللا باتك يف ىتخأ كنإو ,كريغو يريغ

 ءايبنألا ثيداحأ باتك يف «حتفلا عم ٦/ ٤٤١ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأو

 .(اليلخ ميهار هللا ةخئاًو) :یلاعت هللا لوق باب-۸

 لئاضف نم باب-١٤ «لئاضفلا باتك يف ٤/ ۰۱۸٤٩١ هحيحص يف ملسمو

 .ملسو هيلع هللا یلص ليلخلا ميهاربإ

 نمو باب-۲۲ «نآرقلا ریسفت باتک يف ۳۰۰/۰-۳۰۱ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو «ءايبنألا ةروس

 ۹۸/٩. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 ٠١۷. /۳ يرذنملا رصتخح (۲)



 %۳ یقالطلا باتك

 ۾ ءرجافب سیل هنآ ينعي "رح وه ":هدبعل لاق اذٳف اذه ىلعو
 ديسلا نإف ءهفالخب ىتفي نأ يغبني ال يذلا باوصلا وه اذهو «قتعي

 هعماس عطق «"رح الإ وه ام" :لاقف "ناز رجاف كدبع" :هل ليق اذإ

 “يغبت كتيراج" :هل ليق اذإ كلذكو « "قتعلا ال ةفعلا دارأ اغنإ هنأ

 ."ةرح يه امنإ" :لاقف

 ىلع لکشا دقو «ةيروت اهنأل « "تابذك هذه "”یمسو

 يذلا ىنعملا "هظفلب دارآ اغنإ ملكتملا نوكل “ًابذك اهتيمست سانلا

 !؟ًابذک نوکی فیکف «دصق ]1/۱۰٤[

 ال «بطاخملا ماهفإ ىلإ ةبسنلاب بذك اهنأ كلذ يف قيقحتلاو
 يلكتملا ىلإ ةبسن :ناتبسن هل مالكلا نإف «ملكتملا "ةيانع ىلإ ةبسنلاب
 ام فالخ بطاخملا مهفي نأ يروملا دارأ املف «بطاخملا ىلإ ةبسنو

 ملكخملا ناك نإو ءرابتعالا اذهب هيلع بذكلا قلطأ «هظفلب هدصق

 .هدارمو هدصق رابتعاب ًاقداص

 .فيرحت وهو .(قتعلا ال ةفعلا) :ناكم ء(نيعلا ال ةفصلا) :عوبطملا يف (1)

 .ميهاربإ لوق يمسو :عوبطملا يف (۲)

 .ًابذك اذه :عوبطملا يف (۳)

 .ةبذك :عوبطملا يف )٤(

 .ظفللاب :عوبطملا يف )٥(

 .فيرحت وهو .ةياغ :عوبطملا يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۳۸

 )1( اے لا ةدع يف باب

 ةضيح ىلع اهب رصتقي مل ةقلطم هذه تناك ولف :يرذنملا لاق

 . "مالک رخآ ةدحاو

 سيق نب تباث ثيدح جردآ دقو «دواد يبأ ننس يف دوجوم ريغ بيوبتلا اذه (۱)

 .علخلا يف باب-۱۸ :باب رخآ يف رمع نبا رثأو
 باب :قباسلا بابلا رخآ رمع نبا رثأو تباث ثيدح عقي يرذنملا رصتخم ينو

 .يتخأ اي :هتآرمال لوقي لجرلا

 باتک يف ٨٨۹-۰٦۷۰ /۲ دواد يبأ ثيدح ىلع انه مالکلاف لاح لک یلعو

 نب تباث ةأرما نآ سابع نبا نع ةمركع نع .علخلا يف باب-۸٠ «قالطلا

 وبآ لاق .ةضيح اهتدع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لعجف «هنم تعلتخا سيق

 نع ةمركع نع ملسم نب ورمع نع قازرلا دبع هاور ثيدحلا اذهو :دواد

 .السرم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ام باب-١٠ «قالطلا باتك يف ٤۹4۱/۳ هعماج يف يذمرتلا :ًالصوم هجرخأو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو .علخلا يف ءاج

 .-- ۰ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةضيح ةعلتخملا ةدع :هلوق وهف رمع نبا رثأ امأو

 .علخلا يف باب-۱۸ قالطلا باتک يف ٥۷۰ /۲ هننس ين داود وبآ هجرخا

 .۱ :مقرب ًافوقوم دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 لاق" :رمع نب هللا دبع رثآ دعب لاق ثيح ٠٤١/۳. دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 نم ملعلا لهآ رثكأ لاقف :ةعلتخملا ةدع يف ملعلا لهأ فلتخاو :يذمرتلا

 .ةقلطملا ةدع ةعلتخملا ةدع نإ :مهریغو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا باحصأ

 .قاحسإو دمحأ لوقي هبو .ةفوكلا لهأو يروثلا نايفس لوق وهو



 ۹۴۹ قالطلا باتك

 سيق نب تباث ةأرما ثيدح يئاسنلا یورو :خيشلا لاق

 نبا سيق نب تباث نآ» :ذَّوعم تنب عّيبرلا نع ءًالوطم ًالوصوم
 يب نب هللا دبع تنب ةليج يهو ءاهدي رسکف هتارما برض سامش
 لسراف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ هیکتشی اهوخآ یتاف
 اه يذلا ذخ :هل لاقف تباث ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا یلص هللا لوسر “""اهرماف «معن :لاق .اهلیبس لخو كيلع

 ."”«اهلهأب قحلتو «ةدحاو ةضيح صبرتت نأ ملسو

 اهنأ عيبرلا ثيدح يف حيحصلا :هعماج يف يذمرتلا لاق
 )0 8 ˆ لتعت نآ ترمأ

 ةدع :مهريغو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ه.| .يوق بهذم وهف اذه ىلإ بهاذ بهذ نإو :قاحسإ لاق .ةضيح ةعلتخلملا

 هللا نأ كلذو «قالطب سيلو خسف علخلا نأ ىلع ءيش لدأ نإ هنآ هريغ ركذو

 هذه تناك ولف (ءوُرُف ةئال نهيشفئأب نصيري تاقلَطُمْلاو :لاق هناحبس

 .يرذنملا مالک ھا ."ةدحاو ةضيح ىلع اه رصتقي م ةقلطم

 .اهب رمأف :عوبطملا يف (1)

 .ةعلتخملا ةدع-١۳٠ «قالطلا باتك يف ١/ ٤۹۷ ىبتجملا يئاسنلا ننس (۲)

 ٣۲۷۲. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 نأ دعب .علخلا يف ءاج ام باب-١٠ «قالطلا باتك ين ٤۹١/۳ يذمرتلا عماج ()

 .ًارصتخ ثيدحلا جرخأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۰

 اهرمأ يذلا نأ ىرخألا ةياورلا يف حرص دقو ‹«عوفرم اذهو

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر :وه كلذب

 سيق نب تباث ةأرما نآ» :سابع نبا ثیدح يذمرتلا ركذ مث

 اهرماف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دهع ىلع اهجوز نم تعلتخا

 ثيدح اذه :لاقو ««ةضيحب دتعت نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 . بیرغ نسح

 ىدحإ يهو «"ةضيح اهتدع نأ قاحسإ نع فورعملاو

 لوق وهو «“مساقلا "نبا هنع اهلقن دما مامإلا نع نيتياورلا

 :ناتیاور رمع نبا نعو "سابع نب هللا دبعو نافع نب نامثع

 .بابلا ثيدح يف هجيرخت قبس دقو (۱)

 ۱۹١. /۱۱ ینغملا يف هنع ةمادق نبا هرکذ (۲)

 هنأ الإ ءةقلطملا ةدع اهتدع نأ ٠١ مقرب هلئاسم يف جسوكلا هنع لقن نكلو

 ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص يلا رمآ ام ىلع ةضيح دتعت :اولاق نيذلاو :لاق

 .يوق بهذم وهف «سيق نب تباث
 ٤۹۲/۳. يذمرتلا عماج رظناو

 ٠۹١/۱۱. ةمادق نبال ينغملا نم تبئملاو ."وبأ" :اهنأك لصألا يف (۳)

 ۱ ينغملاو ء٥١٤٠ /۳ فاصنإلا :رظنا (6)

 - ٥٩٦1/٦ هفنصم يف قازرلا دبعو ٧.٨٠.٤ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :هاور (۵)

 ٤٥١-٤٥١. /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو »)0۹¥

 )٩( هفنصم ين ةبيش يبأ نبا هاور ٤/ ۱۲١ .



 ۹4۱ قالطلا باتك

 نع ًاطوملا يف كلام هركذ ءةقلطملا ةدع اهتدع نأ :امهادحإ

 . "هلع عفان

 .هنع ىنعقلا ةياور يهو ""هنع رذنملا نبا اهلقن ءةضيح :ةيناثلاو

 نبا نع عفان نع كلام نع ينعقلا "'انثدح دواد وبأ لاق

 . ةضيح ةعلتخملا ةدع :لاق رمع

 .ةضيح اهتدع نأ رذنملا نبا راتخاو

 :ماكحآ ةثالث "هل قالطلا ةيآ يف ىلاعت هللا ركذ دقو

 . "ورق ثالث هيف صبرلا نأ :اهدحأ

 ننسلا يف يقهيبلاو ۰۱۱۹/٤ هقنصم يف ةبیش يب نبا هاورو ٥. ۲ ًاطوملا (1)

 ٤٥١. /۷ ىربكلا

 .فينح دمحم دمحأ ريغص قيقحت ۲۸۸ ٤/ رذنملا نبال فارشإلا ()

 .فينح دمحأ ربغص قيقحت ۲۸۸ ٤/ رذنملا نبال فارشإلا )٥(

 . ٠۹٩١ /۱۱ ینغملا يف ةمادق نبا هنع هلقنو

 .عوبطملا نم ةطقاس (0)

 هللاو ...ماكحأ ةثالث قالطلل نأ قالطلا ةيآ يف ىلاعت هللا ركذ دق :ىنعملاو

 .(ءوُرُف ةئالل نهيشلأب نصيري تاَقَلطُمْلاَو) :ىلاعت هللا لوق يف كلذو (۷)
 .[۲۲۸ :ةرقبلا]



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 .'ناترم هنآ :يناثلا

 ."نيترملا يف هتآرما درب قحأ جوزلا نأ :ثلاثلا

 .ًاقافتا ثلاثلا مكحلا يف لخادب سيل علخلاف

 لدي كلذو «لوألا مكحلا يف ًالخاد سيل هنأ ةنسلا تّلد دقو

 .ًاخسف نوکیف «ددعلا مکح يف هلوخد مدع ىلع

 .كلذ ىلع هب جتحي ام نسحأ نم اذهو

 .[۲۲۹ :ةرقبلا] (نائرَم قالّطلا# :ىلاعت هلوق يف كلذو (۱)
 .[۲۲۸ :ةرقبلا] (نِهدَرب ىح ٌنهلوعبوإ :ىلاعت هلق يف كلذو (۲)



 4۳ قالطلا باتك

 “""راهظلا باب

 هذه يف درو دق [ب/٤٠٠] :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .قسو ماعطإب هرمأ هنآ ؛ةرافكلا

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )١۷(« :مقر بابلا ٠-11۷ ۲ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۱۳۷/۳-٠٤٩ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .راهظلا

 يتأيس ثيداحأ ةدع ىلع امنإ «هنيعب ثيدح ىلع انه ميقلا نبا ملكتي ملو

 .يتأي ام رظناف .اهيلع همالک دنع اهجيرخت

 نم بيصأ ًءرما تنك» :لاق يضايبلا رخص نب ةملس ثيدح يف كلذو (۲)

 نم بيصأ نأ تف ناضمر رهش لخد املف «يريغ بيصي ال ام ءاسنلا

 «ناضمر رهش خلسنی یتح اهنم ترهاظف «حبصأ یتح يب مباني ايش يتارما
 توزن نآ ثبلآ ملف «ءيش اهنم يل فشكت ذإ ةليل تاذ ينمذخت يه انيبف

 يعم اوشما :تلقو «ربخلا مهتربخأف يموق ىلإ تجرخ تحبصأ املف ءاهيلع

 ىلص ينلا ىلإ تقلطناف .هللاو ال :اولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 لوسر اي كاذب انأ :تلق ؟ةملس اي كاذب تنأ :لاقف هتربخأف ملسو هيلع هللا

 :تلق .ةبقر ررح :لاق «هللا كارأ ام يف مكحاف هللا رمأل رباص انآو ءنيترم هللا

 مصف :لاق يتبقر ةحفص تبرضو ءاهريغ ةبقر كلمأ ام قحلاب كثعب يذلاو

 معطاف :لاق ؟مايصلا نم الإ تبصأ يذلا تبصأ لهو :لاق .نيعباتتم نيرهش

 ام نيشحو انتب دقل «قحلاب كثعب يذلاو :تلق .ًانيكسم نيس نيب رمت نم ًاقسو
 معطاف «كيلإ اهعفديلف قيرز ينب ةقدص بحاص ىلإ قلطناف :لاق «ماعط انل
 يموق ىلإ تعجرف .اهتيقب كلايعو تنأ لكو «رمت نم ًاقسو ًانيكسم نيس
 هللا ىلص ينلا دنع تدجوو «يأرلا ءوسو قيضلا مكدنع تدجو :تلقف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 هيلإ بهذو «""هيف ليق ام رثكأ وهو ءًأعاص نوتس قلسّولاو
 لاطرأ ةينامث عاصلا نإ :مهوق عم «يأرلا باحصأو يروثلا نایفس

. 

 هلع رفکت نأ تماصلا نب سو ةأرما رمأ هنآ :ًاهيف دروو

 .مكتقدصب يل رمأ وأ ينرمآ دقو «يأرلا نسحو ةعُسلا ملسو هيلع
 .راهظلا يف باب-۱۷ «قالطلا باتك يف ٦٦۰-٦٦۲ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرحخآ

 ام باب-۲۰ ءقالطلا باتک ين ٥۰۳/۳-٥۰٤ هعماج يف يذمرتلا هجرحخاو

 .نسح ثيدح :لاقو .راهظلا ةرافك يف ءاج

 .راهظلا باب-١۲ «قالطلا باتک يف ٠٠٥ /۱ هننس ين هجام نباو

 . ۱۹۳۳ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ًاقْسَو معطاف» :ةملسل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف ثيدحلا يف دهاشلاو

 .«رمت نم
 عامجإب ًاعاص نوتس :قسولاو" ۲١/ ٠٤١۷-۱٤۸: ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق (۱)

 ."ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عاصب ءاملعلا نم

 ."هيف فالح الف ًاعاص نيتس قسولا نوك اما" : ۱۹۷ ٤/ ینغملا يف ةمادق نبا لاقو

 عومجم رظنا ."قارعلا لهأ لوق وهو" :لوقلا اذه نع مالسإلا خيش لاق (۲)

 ٤١/۲١. یواتفلا

 .نييقارعلا لوق هنأ ۲ ةيارلا بصن يف يعليزلا ركذو

 .دمحعو ةفينح يبأ لوق وهو

 .لطر ثلثو لاطرأ ةسخ هدنع عاصلاف فسوي وبأ امآ

 . ۱١۸/١ نيدباع نبا ةيشاحو ء١١ ١/ ةيادماو ۳۸ :ص يدتبملا ةيادب رظنا



 °4 قالطلا باتك

 . هب هتناعآ يذلا قرعلاو ءاهيلإ هعفد يذلا قّرَعلاب
 :قرعلا كلذ رادقم يف فلتخاو

 .مهو وهو .ًاعاص نوتس :لیقف

 یحی ثیدح ىلع دواد وبآ هحجر يذلا وه «نوثال :ليقو
(f) 7 

 سوأ يجوز ينم رهاظ» :تلاق ةبلعث نب كلام تنب ةليوخ ثيدح يف كلذو (1)

 لوسرو «هيلإ وكشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تجف «تماصلا نبا

 امف «كّمع نبا هنإف هللا يقتا :لوقيو «هيف ينلداجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلإ (اهڃوَز يف كلداَجُت يلا َلْوَق هللا حِمَس ذق) نآرقلا لزن ىتح تحرب
 :تلاق «نيعباتتم نيرهش موصيف :لاق دجال :تلاق ءةبقر قتعي :لاقف «ضرفلا

 ءانيکسم نيتس معطيلف :لاق «مايص نم هب ام ریبک خيش هنإ هللا لوسراي
 :تلق «رمت نم قرعب ٍلتعاس يتأف :تلاق «هب قدصتي ءىش نم هدنع ام :تلاق

 هلع اهب يمعطاف يهذا «تنسحأ دق :لاق «رخآ قّرَعب هنیعآ يناف هللا لوسراي

 .«ًأعاص نوتس قرعلاو :لاق .كمع نبا ىلإ يعجراو ءًانيکسم نيتس

 .راهظلا يف باب-۱۷١ ء«قالطلا باتك يف 1٦۲-۰11٤ /۲ هننس يف دواد وبأ هجرخآ

 قرعلاو» :هلوق نود . :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هنسحو

 .«ًاعاص نوتس

 سفن وهو .راهظلا يف باب-۱۷ «قالطلا باتك يف ٦٦٤/۲ دواد يبأ ننس (۲)

 .«ًاعاص نيثالث عسي لتكم :قرعلاو» :هرخآ يف نأ الإ قباسلا ثيدحلا

 :قرعلاو» :هلوق نود ۱۹۳١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .«ًاعاص نیثالث عسي لتکم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4٦

 نيكسم لكل ءًاعاص نيثالث ناقرعلا نوكيف «رشع ةسخ :ليقو
 . "كلامو «"دمحأ مامإلا بهذ اذه ىلإو «عاص فصن

 ناك «هب قدصتي نأ هرمأ يذلا رمتلا نأ :ىرخألا ةياورلا ينو
 عاص رشع ةف نم “ایبنز

 نع يورو «يعازوألاو «ءاطعو «“يعفاشلا بهذ اذه ىلإو

 Va) ا
 . هريره يب

 لهآ هبج وپ ام ۷ دس رادقم رهو لم نيکسم لکل نوکیف

 ىلع ةدايز نوبجويف «لاطرأ ةينامث وهو ًاعاص نوبجوي مهنإف «يأرلا

 )١( يغملا :رظنا ٠٤/١١.

 ۲۸١. :ص يناکلاو ۱۸١ /۱۷ يطرقلل عماجلا :رظنا (۲)
 .فيرحت وهو ."ًابيرق" :لصألا ين (۳)

 ةسخ ذخأي ًاليبنز :قرعلاب ينعي لاق» :اهيفو قباسلا ثيدحلل ةياور يف كلذو )٤(
 .«ًاعاص رشع

 .راهظلا يف باب-۱۷ «قالطلا باتك يف ٦٦٤-٠٦٠ /۲ دواد يبأ ننس

 1 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ) )۵ملا :رظنا ۲/۰۲۸٦ ١/ ٠۳١١ء بذهملاو ١١۷/۲.

 ۱ ينغملا يف ةمادق نبا :مهنع كلذ ركذ (1)

 ال هنإف .اذكه !!!(ىلإ ةبسنلاب ءيش ال) :ةلمج ةملكلا هذه ناكم عوبطملا يف (۷)

 همهفي مالكب ةرابعلا ليدعت دارأ "سدس" ةملكلا هذه ةءارق هيلع قلغأ

 .بيجعلا رييغتلا اذه ناكف «ئراقلا



 ۹4۷ قالطلا باتك

 يلا نإف «ناضمر يف عماجلا ثيدح نم كلذ يعفاشلا ذخأو

 هذخ» :لاقف ءًاعاص رشع ةسخ هيف قرعب يتأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . هللا ءاش نإ يتايسو ««هب قدصتو

 وه مأ كلذ نم فصلا ىلع وه له بلا يف اوفلتخا مث
 ؟ ءاوس هریغو

 ."عيمجلا نم دم :يعفاشلا لاقف

 ."'عيمجلا نم نادم :كلام لاقو

 .امهلصأ ىلع هريغ نم فصلا ىلع ربلا :ةفينح وبأو دمحأ لاقو
 ."هريغ نم عاص فصن وأ رب نم دم :دمحأ دنعف

 ىلع .هریغ نم عاص فصن وأ رب نم نادم :ةفينح يبأ دنعو

 .عاصلا يف امهفالتخا

 هلهأ یتا نم ةرافك باب-۷ موصلا باتك يف ۷۸٦/۲ دواد يبآ دنع يتايس (۱)

 . :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ناضمر يف

 تنأ هلك :هيف لاقو ءًاعاص رشع ةسمخ ردق رمت هيف قرّعب يتاف :لاق» :هظفلو

 .«هللا رفغتساو ًاموي مصو «كتيب لهأو
 ٦۳/٤. نيبلاطلا ةثاغإو ء١٤٤٠ /۳ ءاملعلا ةيلح :رظنا (۲)

 .۲۳۸ /۲ دیهمتلاو ٦/ ٦۸-۰1۹ یربکلا ةنودملا :رظنا (۳)

 )٤( ينغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ٠٤/١١.

 .هريغ نم ًاعاص وأ رب نم نادم :ةيفنحلا بهذم ()

 ٠٠٠١. /۲ ءاهقفلا ةفحتو ۲١/۲ ةيادهلاو ۸۲ :ص يدتبملا ةيادب :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4۸

 ديعلا وأ رحلا تحت ةكولمملا يف باب
 .«دتعت نأ اهرمأف» :هيفو ةريربو ثيغم ثيدح ركذ

 دازو ««دتعت نأ اهرمأو»: "هيف ةياورلا اذكه :خيشلا لاق

 .ةاورلا ضعب ريسفت نم جردم هلعلو «“«ةرحلا ةدع» :يطقرادلا

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۱۹) مقر بابلا 1۷١/۲ دواد يبأ ننس (1)

 يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو .دبع وأ رح تحت يهو قتعت ةكولمملا

 .يتآلا ثیدحلا دنع . ۳

 اهرّيخف «ًاثيغُم ىمسُي دوس ًادبع ناک ةریرب جوز نآ» سابع نبا ثیدح وهو (۲)

 .«دتعت نأ اهرمأو -ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ينعي-

 باتك يف حتفلا عم ۳۱۸-۳۱۷ ۳۱۷ ٩/ هحیحص يف يراخبلا هاور ثیدحلاو

 يف حتفلا عم ۳٠۹/۹ يف كلذكو .دبعلا تحت ةمألا رايخ باب-١٠ «قالطلا

 نود .ةريرب جوز يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةعافش باب-١٠١ «قالطلا باتك

 .دهاشلا لح

 يف ءاج ام باب-۷ «عاضرلا باتك يف ٤٦۲/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 .ًاضيأ دهاشلا لحم نود .حيحص نسح :لاقو «جوز امو قتعت ةأرملا

 اذإ ةمألا رايخ باب-۲۹ «قالطلا باتک يف 1۷۱/۱١ هننس يف هجام نباو

 .ًاضيأ دهاشلا لحم نود .تقتعأ

 . ۱۹٥۳ مقرب دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححص اذه دواد يبأ ثيدحو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 )٤( ينطقرادلا ننس ۳/ ۲۹٤.

 ٤٥٠/۷. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو



 ۹4۹ قالطلا باتك

 عیکو انثدح دمحم نب يلع انثدح :هننس يف هجام نبا یور دقو

 :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس نع
 .' ضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ

 بتكلا لهأ نم دحأ هوري ملف «نيحيحصلا دانسإ هنأ عم اذهو

 .هجأم نبا الإ ؛ةتسلا

 بهذم نإف « "هيف ةظوفع ضيح ثالثلا نوكت نأ دعبيو
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رمأ دقو «راهطألا ءارقألا نأ ةشئاع

 .یلوأ ہذھف 'هدقت امك «ةضيحب ءىربتست ڌ نأ ةعلتخلملا

 نمز لوطيل ةقلطملا قح يف تلعُج امنإ ثالثلا ءارقألا نألو

 هلك قالطلا یرجآ مث ماش یتم اهتعجر نم اھجوز نکدنیف ءةعجرا

 هيلع صن دقو ءةضيجب أربتست اهب ىنزملا نأ اذه درطو ٰادحاو ىرجم

 .“دمحا

 .ةقلطملل وه اغنإ «ءورق ةثالث صبرتلاب رمألاف ةلمجلابو

 ذإ ءهبشأ ةأربتسملا ةمألاو ءةعلتخملاب يهف تخسف اذإ ةقتعملاو

 .تقتعأ اذإ ةمألا رايخ باب-۲۹ «قالطلا باتک يف 1۷۱/۱ هجام نبا ننس (۱)

 . ۱٦۹۰ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 .قباسلا لبق بابلا يف قبس دقو (۳)

 )٤( ینغملاو ۳۱۷-۳۱۸ :ص داشرإلا :ةياورلا هذه رظنا ۱١/٠۹١.

 فاصنإلاو ۰۱۹۱/۱۱ ینغملا :رظنا .ةقلطملا ةدع دتعت اهنآ بهذملاو ٩/ ۲۹۰.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۰

 .اهمحر ةءارب دوصقملا

 ؛حيحص ريغ ةيآلاب اهقح يف ]1/٠٠٠ ءارقألا ددعت ىلع لالدتسالاف

 .ةعجرلا اهيلع اهجوزل تبثل ةقلطم تناك ولو ءةقلطم تسيل اهنأل

 .رظن اهتحص ىفف ةظفللا هذه يف ثيداحألا امأو

 ينلا نآ» :السرم هاور نسحلا نأ فورعملا ينطقرادلا ثيدحو

 .«ةرحلا ةدع دتعت نأ ةريرب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 "سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم هننس يف يقهيبلا هاورو
. 

 .ةقلطملا ةدع اهتدع لعج هنأ وهو «عبار هجو هيفو

 نع ةورع نب ماشه نع رشعم يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاور
(a 

 . ةشئاع نع هيبأ

(O 
 .رشعم يبأ نع راكب نب دمحم نع يلصوملا ىلعي وبآ هاور

 :هجوأ ةعبرأ هذهف

 .ةرحلا ةدع :يناثلا .دتعت نأ :اهدحأ

 .ضيح ثالثب :عبارلا .ةقلطملا ةدع :ثلاثلا

 . ٤/ ۱٣۳ هفنصم يف ةبیش يبأ نبا السرم هاور (۱)

 ٤٥۱/۷. یربکلا يقهيبلا ننس (۲)

 ٤٥١. /۷ ىربکلا يقهيبلا ننس (۳)
 .۲۹۲ /۳ هننس يف يطقرادلا هاورو

 .۳۱۹ /۸ یلعی يبأ دنسم (6)



 ۹1 قالطلا باتك

 اعم ناقتعي نيکولمملا يف باب
 .«لجرلاب ادبت نآ اهرماف» ثیدح رکذ

 تحت ةقتعملل نوكي امنإ ربيختلا نإ لوقي نم هب لدتساو :لاق

 قتع ميدقتل نكي م رح تحت تناك اذإ رايخ اه ناک ولو «دبع
 ."ةدئاف الو ىنعم اهيلع جوزلا

 .رظن هیفو

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو .(۲۲) مقر بابلا ٩۷۳-۱۷٤« /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 دنع ۱٤۹/۳ دواد يبآ ننس رصتخو .؟هتارما رّيْخُت له ًاعم ناقتعی نیکولمملا

 .يتآلا ثيدحلا

 تلاسف :لاق «جوز ءاه نيكول قتعت نأ تدارأ اهنآ» :ةشئاع ثيدح وهو (۲)

 .«ةأرملا لبق لجرلاب ادبت نأ اهرماف «كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نيكولمملا رايخ-۲۸ «قالطلا باتك يف ٤۷۳/١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ناقتعي

 لجر قتع دارآ نم باب-۱۰۹ «قتعلا باتک يف ۸٤٩/۲ هننس يف هجام نباو

 .لجرلاب ادبیلف هتأرماو

 ٤۸٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .۲۲۲ /۳ ننسلا ملاعم يف يباطخلا كلذ ركذ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 "لسا اذإ هتآرما هيلع درت یتم ىلإ باب

 ىتم ىلإ :هيف بابلا ةجرتو )۲١( مقر بابلا ٦۷٠١-1۷٦ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .؟اهدعب ملسأ اذإ هتآرما هيلع درت

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع قاحسإ نبا ثيدح دنع
 حاكنلاب صاعلا يبأ ىلع بنيز هتنبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر در»

 لاقو .نينس تس دعب هثیدح يف ورمع نب دمحم لاق «ائیش ثدحي ل «لوألا

 .نيتنس دعب :يلع نب نسحل ا
 يف ءاج ام باب-۲٤ «حاکنلا بات يف ٤٤۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 :هيفو .سأب هدانسإب سیل ثیدح اذه :لاقو .امهدحأ ملسي نيكرشملا نيجوزلا

 .(نینس تس لعب))

 ملسي نيجوزلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٤۷/١ هننس يف هجام نباو

 .«نيتنس دعب» :هيفو .امهدحأ

 . ۱۹٥۷ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ركذ دعب يرذنملا لاق ثيح ٠٠١-٠٠٠١ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 تس دعب» :يذڏمرتلا ثيدح يفو «هجام نباو يذمرتلا هجرخأو :بابلا ثيدح

 هدانسإب سیل :يذمرتلا لاقو ««نيتنس دعب» :هجام نبا ثيدح ينو ««نينس

 نب دواد لبق نم اذه ءاج دق هلعلو «ثيدحلا اذه هجو فرعي ال نکلو «ساب

 ورمع ثیدح رکذ هنأ نوراه نب ديزي نع یکحو .هظفح لبق نم «نیصحل ا

 يبآ ىلع هتنبا در ملسو هيلع هللا یلص يڼلا نا» :هدج نع هیبآ نع بیعش نب

 دوجأ سابع نبا ثیدح :لاقو .«دیدج حاکنو ديدج رهمب عيبرلا نب صاعلا

 حص نإ اذهو :يباطخلا لاقو .بيعش نب ورمع ثيدح ىلع لمعلاو ءادانسإ

 ةدملا تغلب ىتح «ببس ضارتعال تلواطت دق اهتدع نوكت نأ لمتحم هنإف



 1o قالطلا باتك

 ليق «حصأ اذه يف سابع نبا ثيدح :دمحأ مامإلا لاقو :لاق

 كلذل سيل :لاق ؟ "فناتسي حاكنب اهدر هنأ یوري سيلا :هل
 ."لصا

 نم ولخت ال هتأرما عم صاعلا يبأ ةصق :ربلا دبع نبا لاقو

 ةخوسنم نوكتف «رافكلا ىلع تاملسملا ميرحت لوزن لبق نوكت نأ

 وآ ءاهجوز ملسأ یتح اھل رمتساو ًالماح نوکت وأ ءاھدعب ءاج ام

 هيلإ تدر نوكت وأ «ملسأ ىتح تاضيح ثالث ضحت مل ةضيرم

 .""همالک مت «بیعش نب ورمع ثیدح رکذ مٹ «دیدج حاکنب

 نب دواد ثيدح نأ الإ «ىرصقلا امإو اهنم ىلوطلا امإ «ثيدحلا يف ةروكذملا
 ينيدملا نب يلع هرمأ فعض دقو «ةخسن سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا

 «لوألا حاكنلا ىلع هيلع اهّدر هانعم :مهضعب لاقو .ثيدحلا ءاملع نم هريغو

 نم كلذ ىلع ةدايز ثدجب م .ءابحلاو قادصلا يف لوألا قادصلا لثم ىلع يأ

 نم بابلا اذه يف حصأ سابع نبا ثيدح :يراخبلا لاقو .هريغ الو طرش

 ال :اذه بیعش نب ورمع ثيدح يف ينطقرادلا لاقو .بیعش نب ورمع ثیدح

 نب ورمع ثيدح اوفعض اغنإو :يباطخلا لاقو .سابع نبا ثيدح باوصلاو «تبثي

 ليقع نب دمحم یکحو .سیلدتلاب فورعم هنأل ؛ةأطرأ نب جاجحلا لبق نم بيعش

 .يرذنملا مالك ه.| "ورمع نم جاجح هعمسي مل :لاق ديعس نب ییجي نآ
 .فنأتسم :ينغملا يف )١(

 . ٠١/٠٠١ ةمادق نبال ينغملا :يف دما مامإلا مالك رظنا (۲)

 ۳۲٣/۱۲. راکذتسالاو ۲۳/۱۲-۲٤ دیهمتلا يف هوحن (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 04

 :قرط ةدع سابع نبا ثيدح يف سانللو

 .هفالخ ىلع لمعلا رارمتساب هدر :اهدحأ

 نب ديزي تعمس :لوقي ديح نب دبع تعمس :يذمرتلا لاق

 ثيدح ىلع لمعلاو ءادانسإ دوجأ سابع نبا ثيدح لوقي نوراه
 ."بیعش نب ورمع

 خسفني ةدعلا ءاضقناب نأ ءاملعلا فلتخب ل :ربلا دبع نبا لاقو

 ملف ءءاملعلا ةعاج نع هيف ذش يعخنلا نع يور ءيش الإ «حاكنلا

 .""ةدملا تلاط نإو اهجوز ىلإ درت اهنأ معز «دحأ هيلع هعبتي

 .بيعش نب ورمع ثيدجب هتضراعم :يناثلا

 .ةمركع نع نيصحلا نب دواد فيعضت :ثلاثلا

 .ًائيش هيف ثدح مل لوألا لثم حاكنب اهدر ىلع هلم :عبارلا

 .ةدعلا نمز لواطت ىلع هلم :سماخلا

 بلاط يبأ نب يلع نع ىورُيو «هبجومب لوقلا :سداسلا

 .امهریغو «“ يعخنلا مي ميهاربإو

 )١( يذمرتلا عماج ٤٤4/۳.

 .۳۲۷/۱۲ راکذتسالاو ۲۳/۱۲ دیهمتلا يف هوحن (۲)

 ۲٠۰. /۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور (۳)

 )٤( ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هنع هركذ ٠١/٠۲۳ يفغملا يف ةمادق نباو ٠١/٠١

 .ربلا دبع نبا نع ًالقن



 100 قالطلا باتك

 يف ناك اغنإ ءرافكلا حاكن ميرحت نأ [ب/١٠٠] :عباسلا

 حاكن نكي ملو «ةيبيدحلا دعب تلزن "دق يهو «ةنحتمملا ةروس

 ال ةنحتمملا ةصق يف اذمو «ًامارح كلذ لبق ةملسملا رفاكلا

 هل نيتأرما ىلإ رمع دمع «"رفاوكلا مصعب اوكيسْمُت الو: تلزن
 .يراخبلا هركذ ءامهقلطف

 .ذئموي نم ناك ميرحتلا نأ ىلع لدف

 نمز يف ملسأ امنإ عيبرلا نب صاعلا وبأف ءاذه تبث اذإو

 ةنيدملا ىتآف «هعم ام ةثراح نب ديز ةيرس تذخأ ام دعب «ةندهلا

 ءاهراوج ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ذفنأف «بنیز هتراجاف

 كنإف كيلإ صلخب الو «هاوثم يمركأ ةينب يأ» :لاقف اهيلع لخدو

 . هل نیلحت ال

 .ةنحتمملا يف ميرحتلا ةيآ لوزن دعب اذه ناكو

 عئاضب نم هدنع ناك ام ىدآف ةكم ىلإ عجر صاعلا ابآ نإ مث

 [١٠:ةيآلا ةنحتمملا ] نل نولي مه الَو مهل لح نُ ال ) :ىلاعت هلوق يف (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ٠١. :مقر ةيآلا ةنحتمملا ةروس (۳)

 طورشلا باب-١٠ طورشلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹۲/١ يراخبلا حيحص (6)

 .ةشئاع ثيدح نم ...داهحلا يف

 .۲۳۹/۳-۲۳۷ كردتسملا يف مكاحلا هجرخآ (۵)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹

 همالسإ نيب نامزلا لطي ملف ءةنيدملا ىلإ جرخو ملسأ مث «ةكم لهآ

 .لوألا حاكنلاب هيلع اهذرف «ميرحتلا ةيآ لوزنو

 .خوسنم هتصق يف سابع نبا ثيدح نأ :نماثلا

 كلذ يف یورو «رسآ نیح ردب نم هعوجر دعب '[هیلإ اهذر] ملسو
 هيلع هللا ىلص ينلا هب يتاف ءردب موي ًاريسأ ذخأ هنأ يرهزلا نع

 نيب عمجلا يف مهباحصأ ضعب نع “"هاكح ام :عساتلا

 و «((دیلج حاکنب هيلع اهدر») :لاقف «دیدج حاکنب اإ هدنع كلذ

 1 هنأل ««لوألا حاکنلاب اهدرر»ر :لاقف ‹«ميرحتلاب ساٻع نبا ملعي

 .حاکن خسف امهنیب هذن نکی

 ءطوطخملا نم ًاوهس تطقس اهلعلو .ىنعملا متي اهبو ءلصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام ()

 .لصألا يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلا نود عوبطملا يف تديز دقو .ملعأ هللاو

 .ةيضق :عوبطملا يف (۲)

 ۲٠۰. /۳ راثآلا يناعم حرش (۳)

 .يواحطلا يأ )٤(

 .نسحلا نب دمحم نع هاکحو ۲٠٠۱/۳ راثآلا يناعم حرش )٥(



 ¥0 قالطلا باتك

 ناذه اهدسفأ «ثيدحلا اذه يف سانلا قرط عماجم هذهف

 ۾ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو «ضح طلغ امهنإف « ""ناريخألا

 نأ ردب ةصق يف ثيدحلا انإو طق ردب موي صاعلا يبأ ىلع اهدري

 ."هقلطأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 رسأ املف ءةكمب تناك اهنأل «هتنبا هيلع دري نأ هيلع طرشو

 دعب ملسأ مث «لعفف اهيبآ ىلإ اهلسري نأ طرشب هقلطأ صاعلا وبأ
 .ةندهلا يف نامزب كلذ

 يزاغملاب ملع هل نم هيف كشي ال يذلا فورعملا وه اذه

 .تبثي ال عطقنمف ةداتقو يرهزلا نع “هركذ امو «ريسلاو

 نووري مهن ةباحصلاب نظي نأ هللا ذاعمف :عساتلا كلسملا امأو

 .مهداقتعاو “مهنظل «هفالخب رمألاو «عقاولا ءيشلا نع ًارابخأ

 رمأ نع رابخإ هنإف .بذكلاو قدصلا الإ هلخدي ال اذهو

 ]۱۰١/[ لهف ««دیدج حاکنب اهدر» :لوقی اذه «دهاشم عقاو

 .نارخآلا :عوبطملا يف (۱)

 ۲۳٣/۳. كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۲)

 ءادف يف باب-۱۳۱ «داهجلا باتک يف ۱٤١/۳-۱٤١ هننس يف دواد وبا هاور (۳)

 ۲۳٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو .لاملاب ريسألا

 .يواحطلا دوصقملا ذإ .اطخ وهو .هوركذ :عوبطملا يف )٤(

 )٥( .مهنظب :عوبطملا ين (



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۸

 دهشّي نأ ريغ نم هداقتعا ىلع ءانب كلذب ربخ نأ "هل غوسي

 .«لوألا حاكنلاب اهدر» :لاق نم اذكو «هل ىورت وأ ءةصقلا

 هللا یلص يښلا نع يوري هنا ورمع نب هللا دبعب نظي فيکو

 !؟هل يکح الو «هدهشي ملو هتبثی ل حاکن دقع ملسو هيلع

 «لوألا حاكنلاب اهدر» :لوقي نأ سابع نباب نظي فيكو

 !؟كلذب ًاملع طيجب ال وهو "ئيش ثدحي ملو
 نم هتنمضت امو ةنحتمملا ةيآ لوزن هلثم ىلع هبتشي فيك مث

 !؟صاعلا يبأ ىلع بنيز در لبق ميرحتلا
 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نمز يف هيلع ههابتشا ردُف ولو

 هوري یتح رمتساو «هيلع هابتشالا اذه ماد یرتفآ «هنس ةثادحل

 !؟مالسإلا خیش وهو «ًاریبک

 ."قادحلا اهب ىضري الو ءةمئألا اهكلسي ال قرطلا هذه لثمو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .ءيش :بوصألا لعلو طوطخملا يف اذك (۲)

 نيذلا ءيأرلا لهأ تاقيقشت نم هذه لب" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۳)

 ال هاوه قفاوي يذلا هجولا ىلع اهنولوؤيو ءاوؤاش ام ثيداحألاب نوبعلي

 نآ نولابي الو «لقع يف لحخدي ال ا اوتأي نأو ءاوضقانتي نأ كلذ ليبس يف نولابي

 نيثيرج «قدصلل نيرحتم ريغ نيعباتلاو ةباحصلا لعجي ام نولوقي اميف نوكي

 نيعباتلاو ةباحصلا نم «ةياورلا لهأ نم ملعلا ةلح هللا أرب دقو .لقنلا ىلع

 .خيشلا مالك ۵."ءالؤه مالك همهوي ام «مهریغو



 ۹0۹ . قالطلا باتك

 ال اممف ةمركع نع نيصحلا نب دواد ثيدح فيعضت امأو
 نعطم ال ثيدحلا ةمئأ دنع ةحيحص ةمجرتلا هذه نإف «هيلإ تفتلي

 نبا ثيدح سانلاو "يراخبلاو "دما مامإلا ححص دقو ءاهيف

 .بیعش نب ورمع ثیدح ىلع هل اومکحو «سابع
 .هدعب ىفخي الف «ةدعلا لواطت ىلع اهلمح امآو -

 يفف «لوألا لثم ديدج حاكنب اهدر هنأ ىلع هلمح امأو -

 .هنع وبني ظفللاو «دعبلا ةياغ

 ةلأسملا يف سيل ذإ .دسافف ؛عاجإلا فالخ هنوکب هدر امآو -

 .سانلا نيب لصفت ةجحلاو ءرهشآ اهيف فالخلاو «عاجإ
 :نيلوق دحأ الإ ثيدحلا يف لوقلا سيلف

 .يعخنلا ميهاربإ لوق امإ -

 نيح ىلإ ًاتباث نكي مل ميرحتلا نإ :لوقي نم لوق امإو -
 .كلذ لبق ةرمتسم ةيجوزلا تناكف ءةنحتمملا لوزن

 .ملعأ هللاو «ثيدحلا يف كلس ام دوجأ ناكلسملا ناذهف

 .هنع كلذ قبس دقو )١(

 :لاقف نيثيدحلا نيذه نع ادم تلاس )١/ ٤٥١(:" ريبكلا يذمرتلا للع يف (۲)

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم بابلا اذه يف حصأ سابع نبا ثيدح
 ." هدج نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 عبرا نم رثکآ ءاسن هدنعو ملسآ نمیف باب

 هدانسإو :هلوق ىلإ يراخبلا مالكل يرذنملا ةياكح دعب لاق

 .همالک رخآ «فیعض

 “ةملس نب ناليغ ثيدح :يراخبلا لاق ةدئافلا لامكل هركذن

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )٠٠(. مقر بابلا ٦۷۷-1۷۸ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .ناتخأ وأ عبرأ نم رثكأ ءاسن هدنعو ملسأ نم

 نامث يدنعو تملسأ :لاق ثراحلا نب سيق وآ سيق نب ثراحلا ثیدح دنع

 هيلع هللا ىلص ينلا لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص ينلل كلذ تركذف «ةوسن

 .«ًاعبرآ نهنم رتخا» :ملسو

 ملسُي لجرلا باب-١٤ «حاکنلا باتک يف ۲۸/۱ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو

 . ۱۹۲۰-۱۹٩۱ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابل ألا هححص ثيدحلاو

 :يراخبلا لاق" :ةملس نب ناليغ ثيدح ىلع لاق ثيح ٠١١. /۳ يرذنملا رصتخ (۲)

 لاقو هنيو كلذ ركذ دقو «هلاسرإ حيحصلا نأ ينعي .ظوفحم ريغ ثيدح اذه

 لهآ ريغ نم ةقث هب ثّدح نإف ءرمعم ثيدحب فرعأ نميلا لهآ :جاجحلا نب ملسم

 اودرفت ةرصبلا لهأ نأ ينعي .ىلوأ لاسرإلاف الإو ءًاحيحص ثيدحلا راص ةرصبلا
 نم ينطقرادلا هجرخأو ءالوصوم ةرصبلا لهأ ريغ نع ثيدحلا ىور دقو .هدانسإب

 .يرذنملا مالك ها ."فيعض هدانسإو .سابع نب هللا دبع ثيدح

 يف ةوسن رشع هلو ملسأ يفقثلا ةملس نب ناليغ نأ رمع نب هللا دبع ثيدح وه (۳)
 .ّنهنم ًاعبرأ رّيْختي نآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هرمأف «هعم نملساف ةيلهاجل ا



 ۹٦۱ قالطلا باتک

 هاور ام حيحصلاو ظوفحم ريغ -رمع نب هللا دبع ثيدح نم ينعي-

 نأ يفقثلا ديوس نب دمحم نع  تثدح «يرهزلا نع هريغو بيعش

 هيبآ نع ملاس نع :يرهزلا ثيدح امأو :يراخبلا لاق «ملسأ نالیغ

 نعجارتل هنع هللا يضر رمع لاقف «هءاسن قلط فيقث نم الجر نأ

 "لاغر يبأ ربق مجر امك «كربق نمجرأل وأ كءاسن

 ام باب-۳۲ «حاکنلا باتک يف ٤٤٥ /۳ هعماج يف -هل ظفللاو- يذمرتلا هجرحأ

 .هفيعضت يراخبلا نع لقن مث .ةوسن رشع هدنعو ملسي لجرلا يف ءاج
 هدنعو ملسي لجرلا باب-١٤ «حاکنلا باتک يف ۲۸/۱ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .هب رمع نبا نع ماس نع يرهزلا ثيدح نم امهالك .ةوسن عيرأ نم رثكأ
 ٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ىنعملا لتخي اهطوقسبو .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .ناسحإلا عم ٤٦۳ /۹ هحيحص يف نابح نباو ء٤۱ /۲ هدنسم يف دما :اذه رمع رثأ جرخا (۲)

 الماك يراخبلا مالك ميقلا نبا ركذي ل" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلعو

 «(۴۷١ص) ريغصلا خيراتلا باتك يف هصنب تباث همالكو «هب لحخأ لب

 انقيقحت ىلإ انتراشإ يتاتسو ٠۹١(. :۳) ًاحضاو ًاراصتخا يذمرتلا هرصتخاو

 .خيشلا مالك ه.ا"نيتحفص دعب ثيدحلا اذه ةحص

 رمع نبا ثيدح" :يرذنملا رصتخ يف ثيدحلا ىلع هقيلعت يف نيتحفص دعب لاقو
 ٤1٠۹‹ ًالوطمو ًارصتخ دنسملا يف دمحأ هاور «يفقثلا ةملس نب ناليغ ةصق يف

 تدررو «هتحص كانه يحرش يف تنيب دقو .يرهزلا نع رمعم قيرط نم ١

 .خيشلا مالك ه.ا" هلل دمحلاو «هلعأ نم ىلع

 تلاسو )٤٤٥/١-٤٤١(:" ريبكلا يذمرتلا للع يف امك يراخبلا ظفلو (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 ىلع داز ام ميرحت يف ثيداحألا :ربلا دبع نبا لاقو
 ."ةلولعم اهلك ةعبرألا

 :يرهزلا ىلع هيف "فلتخي ثيدح اذه :ناطقلا نبا لاقو

 هللا یلص هللا لوسر نأ انغلب :هنع نالوقی رمعمو “كلامف

 .فیقث نم لجرل [ب ]۱۰٦/ لاق ملسو هيلع

 ةملس نب ناليغ نآ هيبأ نع ماس نع يرهزلا نع رمعم ثيدح نع ًادمحم

 اذه رمعم ىور امنإ ظوفحم ريغ ثيدح وه :لاقف .ةوسن رشع هتحتو ملسأ

 بيعش یورو .ًالسرم ثيدحلا اذه يرهزلا نع رمع نع يور دقو «قارعلاب
 نأ يفقثلا ديوس نب دمحم نع تثّدح :لاق «يرهزلا نع هريغو ةزمح يبأ نب

 ماس نع يرهزلا ىور امنإو «حصأ اذهو :دمحم لاق .ملسأ ةملس نب ناليغ

 وأ كءاسن نعجارتل :لاقف «هءاسن قَلط فيقث نم لجرل لاق رمع نأ هيبأ نع

 ." لاغر يبأ ربق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مجر امك كنمجرأل

 .عبرألا :عوبطملا يف (1)

 ٥۸/١١. دیهمتلا رظنا (۲)

 .فلتخ :عوبطملا يف (۳)

 .كلامو :عوبطملا يف )٤(

 :ص هدنسم يف يعفاشلا :هنع اهاورو .۲ ًاطوملا يف يهف كلام ةيار امأ )٥(

 راثآالا يناعم حرش يف يواحطلاو ۲۷۰/۳ هننس يف ينطقرادلاو ۲

 .۱۸۲ /۷ یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۳ ۳

 يف ينطقرادلاو ء۲٦٠١ /۷ فنصملا يق قازرلا دبع :اهجرخأف رمعم ةياور امآو

 ۲٠۴۳. /۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۲۷۰ /۳ هننس



 ۹1۳ قالطلا باتك

 نب نامثع نع يرهزلا نع لوقي هنع “ةياور يف سنويو

 . "سنوي نع بهو نبا هرکذ «ملسا نیح
 نب نامثع نع يغلب باهش نبا نع سنوي نع ثيللا یورو

 تثدح يرهزلا نع دحاو ريغو ةزمح يبأ نب بیعش یورو

 يراخبلا هرکذ «ملسأ نالیغ نآ يفقثلا ديوس نب دمح نع

 .سانلاو

 «ملسأ ناليغ نأ هيبأ نع ماس نع يرهزلا نع رمعم لاقو

 .هریغو لبنح نب دمحأ مامإلا هرکذ

 ."همالک رخآ .هوجو سم هذهف

 .۱۸۲/۷ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲۷۰ /۳ هننس يف ينطقرادلا اهجرخأ (۲)

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۲۷١ /۳ هننس يف ينطقرادلا اهجرخأ (۳)

.Yor /Y 

 .هل يراخبلا ركذ قبس )٤(

 هج رخت قبس دقو «هجام نباو يذمرتلا هجرخأ ام وهو ۱٤/۲. دمحآ دنسم (۵)

 .امهنم
 دمحأ مامإلا هرکذ" هلوق هيف سیلو »41/۴۳-4۷ ماهيإلاو مهولا نایب ()

 ."هوجو سم هذهف «هريغو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٤

 يمرجلا "هللا ديبع نب فيس ثيدح نم ينطقرادلا هاور دقو

 نأ» :رمع نبا نع ملاسو عفان نع بويآ نع رشم نب راس انربخآ
 هيلع هللا ىلص ينلا هرمأف «ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ
 هل لاقف «نهقلط رمع نمز ناک املف ««ًاعبرأ نهنم كسي نأ ملسو

 " “كرىقب ترمأو «كلام نهتثرو الإو نهعجار :رمع

 .هظفحو ثيدحلا لمحب نيفورعمب اسيل رارسو فيس نكلو

 :-ثيدحلا اذه ركذ دقو- للعلا باتك يف ينطقرادلا لاقو

 لهآ نم ةقث رارسو «رارس نع يمرجلا “هللا ديبع نب فيس هب درفت
 ."ةرصبلا

 ول لب «هتحصب مکحلا نم عنام اذهب فيس درفت نآ مولعمو
 .ملعأ هللاو «ةلع هدرفت ناكل فيس نم لجأ وه نم هب درفت

 ريبكلا خيراتلا نمو «ينطقرادلا ننس نم بيوصتلاو ."هللا دبع" :لصألا يف )١(

 ٣۰۰. /۸ نابح نبال تاقثلاو ۱۷۲ ٤/ يراخبلل

 .مجري كربقب :عوبطملا يف (۲)

 .۲۷۱-۲۷۳ /۳ ينطقرادلا ننس (۳)

 .ًأطحخ وهو .هللا دبع :عوبطملا يف )٤(

 .دعب عبط مل للعلا باتك نم رمع نب هللا دبع دنسم )٥(



 ۹10 قالطلا باتك

 يف لاق مث ءزوريف نبا كاحضلا ثيدح “”يرذنملا ركذ مث
 ."دواد وہآ هرکذ امک ««قّلَط» هجام نبا ظفلو :هرخآ

 اذه دانسإ يف :يراخبلا لاق ءهيبأ نع زوريف نب كاحضلا نع
 ."رظن ثيدحلا

 ىيجم هيفو ءاممطاح لوهجم كاحضلاو بهو ابآ نأ هلوق هجوو

 .فیعض بویأ نبا

 .قباسلا بابلا وهو ء(١٠) مقر بابلا ,قالطلا باتك يف ٩۷۸ /۲ دواد يأ ننس (۱)

 تملسأ ينإ هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ نع زوريف نب كاحضلا ثيدح دنع

 .«تثش امهتیأ قّلط» :لاق «ناتخآ يتحتو

 يف ءاج ام باب-۳۳ «حاکنلا باتک يف ٤۳٦/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 .نسح ثيدح اذه :لاقو .ناتخآ هدنعو ملسي لجرلا

 .ناتخآ هدنعو ملسُي لجرلا باب-۳۹ «حاکنلا باتک يف 1۲۷ /۱ هننس يف هجام نباو
 .-۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نباو يذمرتلا هجرخأو :لاق ثيح ۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 امهتيأ رتخار :يذمرتلا ظفل ينو .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «هجام
 .دواد وبأ هرکذ امک ««قّلط» :هجام نبا ظفلو .«تئش

 ۲٤۹/۳. ریبکلا خیراتلا (۳)
 يف اذه هلوق رف يراخبلا نأ الإ .يراخبلا مالكل ميقلا نبا هيجوت اذه )٤(

 يمليدلا زوريف نب كاحضلا": ۳۳ ٤/ ريبكلا خيراتلا يف لاقف «رخآ عضوم

 ."ضعب نم مهضعب عامس فرعي ال «يناشيجلا بهو وب هنع یور هيبأ نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٦

 | ةدحاو قلط اذإ هنأ ىلع ليلد ««تئش امهتيأ قلط» :هلوقو

 .يعفاشلا باحصاو ءانباحصأ لاق امك ءاه ًارايتخا نكي

 اهقلط اذإف ءةيبنجألل ال ةجوزلل نوكي امنإ قالطلا نأل :اولاق

 .اهحاکن ءاقبتسا ىلع ًالیلد ناک

 عطقو اهنع ةبغر وه اغنإ اه هقالط نإف ءأدج فيعض اذهو

 !؟"رایتخا نوکی فیکف ءاهحاکنل

 “هذه ترتخا وأ "”تکسمأو هذه تقلط" :لاق ول وهو

 اذهو «ةراتخم اهقالط راتخا يتلاو «ةقرافم اهكاسمإ راتخا ىتلا متلعج

 .هدوصقم دض هنآ مولعم

 .اهتقرافم يف قالطلا ظفل لمعتسا هنأ بابلا يف ام ىصقأو

 ««نهرئاس قراف» :هل لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلاو

 تقراف" :لاق اذإف مكدنع قالطلا حئارص نم ًاضيأ “قارفلاو

 نوكي امنإو مه نيهجولا دحأ اذهو !؟اه ًارايتخا ناک "هذه

 )١( بذهملا :رظنا .ةيعفاشلا دنع بهذملا اذه ٥۲/۲ :ص هيبنتلاو ٠١١ .

 يفاكلاو ۲۲۰ /۸ فاصنإلا :رظنا .ةلبانحلا بهذم وه كلذكو ٤/۳٠۸.

 .اه ًارايتخا :عوبطملا يف (۲)

 .هذه تکسمأو :عوبطملا يف (۳)

 .ةقرافملاو :عوبطملا ين )٤(
 )٥( يناکلا :رظنا .ةلبانحلا دنع هجو وهو ٤/ ۳۱۸فاصنإلاو ۲۲۱/۸.



 ۹۷ قالطلا باتك

 ترتحخا" :وأ ."ءالؤه ]۱٠۷/[ حاکن تخسف" :لاق اذإ اه ًاقرافم

 .هوحنو ‹"ءالۇھ

 ىتأ اذإف ‹ ""قالطلاو قارفلاب هرمأ دق عرشلا بحاصو
 .ارايتخا ال ًاقارف كلذ ناك «هب هرمأ يذلا ظفللاب

 ."ةجوز ين الإ نوكي ال قالطلا نإ" :مهوق امأو

 حاكن خسف ول" :متلق دق مكنإف خسفلاب ضقتني اذه :انلق

 يف الإ نوكي ال خسفلا نأ مولعمو « ""ةيقابلل ارايتخا ناك نهادحإ
 .قالطلا يف باوجلا وه خسفلا يف مكباوج وه امف ءةجوز

 "ةقلطملا جارخإو «خسفلا نع ةرابع لعج قالطلاف :ًاضيأو

 هوحنو "اهتبيسو هذه تلسرأ" :لاق هناكف «“ىرخألا ءاقبتساو

 ."هذه تکسمأ"و

 متلق اذهو «مالسإلاب اهلك هماكحأ لزت ل حاكنلا نإف :ًاضيأو

 ىلع مالسإلا نيح نم ال «رايتخالا نيح نم تاقرافملا ةدع نإ

 مالسإلاب ال رايتخالاب هنم نب امنإ "كلذ متللعو «حيحصلا

 .عوبطملا نم ةطقاس )۱(

 .تايقابلا :عوبطملا يف (۲)

 .(ةقلطملا جارخإو) :ناكم (ةقلطملل ًاجارخإو) :عوبطملا ين (۳)
 .ىرخألل :عوبطملا يف )٤(

 .نهنأب :هلعل :بتك طوطخملا ةيشاح يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸

 .اهتلازإو حاكنلا ماكحأ عطق يف رثأ قالطلاف

 :هلوقب طق دري مل وهو «ةينلاو دصقلاب ةربعلا نإف :ًاضيأو

 .قئاقحلل بلق اذه لب ءاهرايتخا "هذه تقلط"

 ًاعرش الو ةغل رايتخالل عضوي مل قالطلا ظفل نإف :ًاضياو

 ىلع هلمحف «همالکب هدیری هل صاخ حالطصا وه الو «ًافرع الو

 .عنتم رايتخالا



 ٩۹-۹ یقالطلا باتک

 ° نزلا دلو ءاعدا يف باب

 "نامز لوأ ف تعقو ماكحأ هذه مهضعب لاق :يرذنملا لاق

 “*. "قاحلتسالا ركذ مث :لاق نأ ىلإ ءةعيرشلا

 )١(. مقر بابلا «قالطلا باتك يف 1۹٦/۲-14۷ دواد يبأ ننس (۱)

 لک نأ یضق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ» :ورمع نب هللا دبع ثیدح دنع

 ناک نم لک نأ یضقف «هتثرو هاعدا هل یعدی يذلا هیبآ دعب قْلُتسا قَحْلَكسُم
 نم هلبق مسق ام هل سیلو «هقحلتسا نم قحل دقف اهباصأ موي اهلي ةمآ نم
 هوبآ ناک اذإ قحلی الو «هبیصن هلف مّسَقُي ل ثاریم نم كردآ امو ءيش ثاريلا

 ال هنإف ءاهب ًرَهاع ةَرح نم وأ اهكلمي م ةمآ نم ناك نإو «هركنآ هل عدي يذلا

 ةَرح نم ٍةَيز دلو وهف هاعدا وه هل ىعدي يذلا ناک نو «ثري الو هب قحلي
 .«ةمأ وأ ناك

 ۲ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 .نمز :عوبطملا يف (۲)

 نوكي نأ ضرتغملا نم ناك يذلاو «عوبطملا ين دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۳)
 .۱۷ ٤/۳ يف

 !!؟۱۷۳ /۳ بيذهتلا نم عوبطملا يف ميقلا نبال مالكلا اذه بست دقو

 ماكحأ هذه" :لاق ثيح ۲۳٠/۳« ننسلا ماعم يف يباطخلا وه كلذ لاق يذلا )٤(

 مايق نيبو ةيلهاجلا نيب ام اهثودح ناكو «ةعيرشلا نامز لوأ يف تعقو

 لهأ نأ :هنايبو كلذ ريرحتو «لاكشإو دقعت مالكلا اذه رهاظ ينو .مالسإلا

 يف ىلاعت هللا نهركذ يتاوللا اياغبلا نهو «نيعاست ءامإ مه تناك ةيلهاجلا
 الو ٌنهب نوَّملي نهتاداس ناك اذإ .(ءاخيْلا ىّلَع مكاف اوُھرکُ الو :هلوق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰

 ءاضقلا اذه نإف «لاق امك سيلو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 دقو «ةرجه راد اهريصمو «مالسإلا مايق دعب ""ةنيدملاب عقو امنإ

 :روص ىلع ملسو هيلع هللا یلص ينلا هلعج

 تقو هكلم يف ىلا هتمأ نم دلولا نوكي نأ :ىلوألا ةروصلا

 .ةباصإلا

 هريغ اهئطو دقو اهأطي اهديس ناكو دلوب ْنهنم ةدحاولا تءاج اذإف «نهوبنتجي

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا مكحف «ديسلا هاعداو «ينازلا هاعدا اميرف انزلاب

 ينازلل يعد نإف .ينازلا نع هافنو :ةرحلاك هل شارف ةمألا نأل ءاهديسل دلولاب

 مث «هرکنآ الو هتايح يف هاعدا نکي ملو «ديسلا تام نأ ىلإ كلذ ىلع يقبو ةدم

 كراشي الو هابآ ثري الو «هب قحلی هنإف «هوقحلتساو «هتوم دعب هتثرو هاعدا

 لبق تضم دق ةمسقلا تناك اذإ «مهيبأ نم مهثاريم يف هوقحلتسا نيذلا هتوخإ

 هنع افعف «ةيلهاجلا يف ىضم ام مكح كلذ مكح لعجو «ةثرولا هقحلتسي نأ

 هبسن تبث نأ ىلإ مسق دق نكي م ًاثاريم كردأ نإف «مالسإلا مكح ىلإ دري لو
 نإف ءمهنم بسنلا يف هيواسي نم ةوسأ هيف مهكيرش ناك هايإ ةثرولا قاحلتساب

 نإف .هثرو ثاريملا نع هبجحجي نم فلخي ملو «دحأ كلذ دعب هتوخإ نم تام

 نأ هتئرول سیلو «هب قحلي ال هنإف «هعدي مل ناكو لمحلا ركنأ ةمألا ديس ناك

 لقن دق يرذنملا لعلف .يباطخلا مالك نم دارملا ه.| "...هتوم دعب هوقحلتسي

 .ملعأ هللاو ءاذه يباطخلا مالك

 ‹طوطخملا يف ةدوجوم ريغ "ةرونملا" ةدايزلا هذهو .ةرونملا ةنيدملاب :عوبطملا يف (1)

 .!!!؟دازت اذاملف



 ۹۷۱ یالطلا باتک

 ِثاريم نم مسق امو «هقحلتسا نيح نم هب قحل هقحلتسا اذإف
 دعب ناک امو «قحلتسُلا "هنم ثرویو «ضقني ل هقاحلتسا لبق

 هتونب تبثت امن هناف «هبیصن هنم ثرو «مسقی مل ثاریم نم هقاحلتسا

 ثيراوملا ةمسق نم مدقت ام ىلع فطعنت الف هقحلتسا نيح نم

 .هب قحلی مل هرکنآ نإو
 هوبأ "هنأل ‹هنم هنإ :لاقیو «هل اعدٌب هنوک ىلع هابأ هامسو

 .هب قلو « ""هراکنإ لبق م امکح هابآ ناک ول ذإ «عرشلا مکح یف
 تقو هكلم يف نكت مل ةمأ نم دلولا نوكي نأ :ةيناثلا ةروصلا

 ( .ةباصإلا

 «هنم عطقنم هبسن لب «هثری الو هب قحلی ال انز دلو اذهف

 ثري الو هب قحال ريغ دلولاف ءاهب ینز دق ةرح نم ناک اذإ كلذكو
 دق هنم هنآ ينعي «هل دلولا یعدي يذلا ينازلا اذه ناک ناو «هنم

 نإ ؛همأ لهأل وهو انز دلو دلولا لب ءائيش هاوعد دفت مل «هاعدا

 اهلهأو همأ ىلإ هبسنف ةرح تناك نإو ءاهكلال كولممف ةمأ تناك

 .هنم وه يذلا ينازلا اذه نود

 .نم :عوبطملا يف (1)
 .هنآ ال :عوبطملا يف (۲)
 .هل هراكنإ :عوبطملا يف (۳)

 .ةكولممف :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲4

 يذلا هيبآ دعب قحلتسا» [ب /۷] :ثیدحلا لوأ يف هلوقو

 ءدلولا هنم يذلا ينازلا وه انهه بألا ««('"هتثرو هاعذا هل ىعدُي

 اعدي يذلا» :لاق اذمهو «هنم دلولا نوكب ةديقم ةيمست ًابأ هامسو

 هاعذا اذإف «هوبأ هنأ ةيلهاجلا يف هل اعدُيو «هنم هنإ لاقي :ينعي ««هل

 .ركذ ام مكحلاف ؛ينازلا اذه ةثرو

 ةعمز نب دبعو صاقو يبأ نب دعس ةصق ءاضقلا اذه ريظنو

 «هيخأ نم هنأ دلولا يعدا دعس وهو ةبتع ةثرو نإف «ةعمز ةمأ نبا يف

 هللا یلص ينلا هقحلاف «هیبا شارف ىلع دلو هوخآ هنآ دبع یعداو

 نم ناك نإو»:هلوق ريسفت وهو ءةبتع نود ةمألا كلاب ملسو هيلع

 ««ثری الو «"[هب] قحلي ال هنإف اهب رهاع ةرح نم وأ اهكلمي مل ةمأ

 . "هللا ءاش نإ اذه دعب يتأيسو

 اغنإو ءًاشارف نوكت ال ةمألا “نإ :لوقي نم هب كسمتي دقو

 :هلوقل “٠ ةفينح يبأ لوقك «شارفلاب ال ةوعدلاب ديسلل دلولا قحلي

 .ةثرو :عوبطملا يف (۱)

 .بابلا ثيدح نم ةدايز (۲)

 .شارفلل دلولا باب )۳٤(: بابلا يف وهو «-ىلاعت هللا نذإب- هج رخت يتايسو (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 عئادبو ء۷١/٠٠٠ طوسبملاو ۰۲۹٤/٤ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ()

 1/٤ عئانصلا



 DA قالطلا باتك

 اغإف .«هقحلتسا نمي قحل دقف ءاهباصأ موي اهكلمي ةمأ نم ناك نم»

 .ةباصإلاب ال قاحلتسالاب هب ًاقحال هلعج
 نوك يف حرصأو ءاذه نم حصأ ةعمز نب دبع ةصق نكلو

 مكحب اهديسب دلولا قحلي «ةرحلا نوكت امك ءًاشارف ريصت ةمألا

 .'يتأيس امك ةرحلاب قحلي امك «شارفلا
 نم هدلو قحلی ال هنا ""بیعش نب ورمع ثیدح يف سیلو

 يف ينازلاو اهديس عزانت دنع هنآ هيف اغنإو «قاحلتسالاب الإ هتمأ

 عازن ال ام اذهو «ينازلا نود هقحلتسا يذلا اهديسب قحلي ءاهدلو

 .ملعأ هللاو «ناقفتم ناثیدحلاف «هیف

 )۳٤(. :مقر بابلا يف (۱)

 .بابلا ثيدح وهو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۷4

 ""دلولا يف اوعزانت اذإ ةعرقلاب لاق نم باب
 باوصلا نأ ريغ :بابلا رخآ ىلإ يرذنملا مالك قايس دعب لاق

 ."لاسرإلا هيف

 اذه :مزح نب دمحم وبأ لاقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ."تاقث مهلك «حيحص هدانسإ ثيدحلا

 .(۳۲) مقر بابلا ۷۰۰ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 - ةثالثب هنع هللا يضر يلع يتأ» :لاق مقرا نب ديز نع ريخ دبع ثیدح دنع

 اذمه ناّرقثأ :نينثا لأسف «دحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو -نميلاب وهو

 عرقاف .ال :الاق «نينثا لأس املك لعجف ءًأعيج مهأس ىتح .ال :الاق ؟دلولاب

 :لاق .ةيدلا يثلث هيلع لعجو «ةعرقلا هيلع تراص يذلاب دلولا قحلاف .مهنيب

 .«هلجاون تدب یتح كحضف ملسو هيلع هللا یلص ينلل كلذ ركف

 باب-١٠ «قالطلا باتك يف ٤4۳/١-٤4٤ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .لسرملا بّوص مث ...هيف اوعزانت اذإ دلولا يف ةعرقلا

 .ةعرقلاب ءاضقلا باب-١۲ «ماكحألا باتك يف ۷۸٦ /۲ هننس يف هجام نباو

 . ٩ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 «هجام نباو يئاسنلا هجرخآو" :ثيدحلا دعب لاق ثيح ء۷۸ /۳ يرذنملا رصتخ (۲)

 ملكت دقو :يباطخلا لاقو .باوص اذه :يئاسنلا لاقو .السرم مهضعب هاورو

 دارملا نوكي نأ هبشيو .همالك رخآ اذه .مقرأ نب ديز ثيدح دانسإ يف مهضعب

 نأ ريغ «تاقث هدانسإ لاجرف ريخ دبع ثيدح امأف .مدقتملا ثيدحلا كلذب

 .ه.| "ملعأ لجو زع هللاو .لاسرإلا :هيف باوصلا

 تاقث مهلك هتلقن دنسلا ميقتسم ربخ اذهو" :لوقي ثيح ء١٠/١٠٠ ىلحلا (۳)

 ."ةتبلأ هفالخ حصي الو ءةمئاق هب ةجحلاو



 Vo ىالطلا باتک

 نع ةبعش هلسرأف هيف برطضا دق ربخ هنإ :ليق نإف :لاق

 قاحسإ وبأ هاورو «""لوهجم نع يعشلا نع ليهك نب ةملس
 )( ۰ ا ۾

 . مقرأ نب ديز نع تومرضح نم لجر نع ينابيشلا

 حلاص نع -ةبعش نودب وه سيلو- نايفس هلصو دق :انلق
 "٠ 'مقرأ نب ديز نع -ةقث وهو- ريخ دبع نع -ةقث وهو- يح نبا (N) ۰ « مچ 4 ٠

7 )€( 
 . همالک رخا

 .ةعرقلاب " عزانتلا "دنع دلولا قاحلإ :امهدحأ

 لاق نم باب-۲٤۳ «قالطلا باتک يف ۷۰۲/۲ هننس يف دواد وبآ هجرخآ (۱)

 .دلولا يف اوعزانت اذإ ةعرقلاب

 اذإ دلولا يف ةعرقلا باب-١٠ «قالطلا باتك يف ٦/ ٤٩٥ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .هیف اوعزانت

 يف ةعرقلا باب-١٠ «قالطلا باتك يف ٤۹٥/٦ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 .هيف اوعزانت اذإ دلولا

 .اذکه هجام نباو يئاسنلاو دواد وبآ هجرحخأ ثيح «بابلا ثیدح وهو (۳)

 )٤( ىلحا ٠١١/٠١ .

 .عوبطملا نم ةطقاس (دنع دلولا) )١(

 ."هيف" ةدايزب .(هيف عزانتملا) :عوبطملا يف )١(

 .نظي امك ىنعملا حيضوتل ريغتلل رطضا «نيتقباسلا نيتملكلا طقسأ امل هنإف

 .هنم ةدايزلا نأ ىلإ ةراشإلا نود ةداعلاكو ًاعبطو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۷٦

 ىوعد يف ةنسلا وه :لاق هيوهار نب قاحسإ بهذم وهو
 .".يدقلا يف هب لوقي يعفاشلا ناكو ("دلولا

 ليق «هيلع ةفاقلا ثيدح ميدقت ىلإ كلامو ""دمحأ بهذو

 .”يلإ بحأ ةفاقلا ثيدح :لاقف اذه ديز ثيدح يف دمحأل

 الو ةعرقلاب ال ءنيثيدحلا نم دحاوب ةفينح وبأ لقي ملو

 . ”ةفاقلاب

 هل ]۱٠۸/[ تعقو نم ىلع ةيدلا يثلث هلعج :يناثلا رمألا

 هنع تلأسو «هجو هل فرعُي ملو سانلا ىلع لكشأ ام اذهو ءةعرقلا

 )١( :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا ٠١٤١.

 .۲۳۸/۳ يباطخلل ننسلا ماعم :رظنا (۲)

 .ةفاقلاب عزانتلا دنع قحلُي دلولا نآ ىلع بهذملاو

 . ٤٠٥٥/۷ طيسولاو ۲٠٤ :ص يدرواملل عانقإلاو ٤۳۷/١ بذهملا :رظنا

 . ٠٠١/١ فاصنإلاو ء١١٠٠ /۲ ررحلاو ١/ ٠۷ عدبملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۳)

 ةنودملاو «۷١٤-۳/١١٤و ۲٠٦١/١ يقوسدلا ةيشاح :ةيكلاملا بهذمل رظنا ()

 ۲٠٤. :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠۳۳٤ /۸و ۱٤٩/٦ و ٩/ ٤٤٥ یربکلا

 .يلآ بجعأ ةفاقلا يف رمع ثيدح :لاق ء١٤١٠ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف )٥(

 رهط يف اهيلع اعقو ةآرما دلو ايعدا نيلجر يف ةفاقلا اعد هنآ اذه رمع ثيدحو

 .۲۱۷ :ص ةيمكحلا قرطلا يف ميقلا نبا هححصو .دحاو

 .ةعرقلاب الو ةفاقلاب تبثي الو ءةنيبلاب وأ ةوعدلاب تبثي مهدنع بسنلا (0)
 عئادبو ٠٠٠/١ ريدقلا حتف حرشو ۷٠/١۷« يسخرسلل طوسبملا :رظنا

 o-0 عئانصلا



 ۹۷۷ قالطلا باتك

 .دزی ملو .هجو هل :لاقف انخیش

 لاكشإلا عفدي رخآ ظفلب هدنسم يف يديمحلا هاور دق نكلو

 .'”«هيبحاصل ةيراجلا ةميق يثلث همرغأو» :لاق ءةلمج

 اهيف هلو "هل دلو مأ تراص «هب قحل امل دلولا نأل اذهو

 ءداليتسالاب نيكيرشلا ىلع امهدسفأ نيذللا اهيثلث ةميق همرغف ءاهثلث

 نع ربع نوكي وأ «مهو دلولا ةيد يثلث ركذو ظوفحلا وه اذه لعلف

 امهنيب نوكي الف ءاهب ىدوُي يتلا يه اهنأل ءةيدلاب ةيراجلا ةميق

 . ."ملعأ هللاو «ضقانت

 ٣٤٥. /۲ يدیمحلا دنسم (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 راشأ يتلا يديمحلا ةياورو «فّلكت اذه" :هلوقب انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۳)

 ىنعم فلكتب حيحصلا ثيدحلا درل ىنعم الو .اهدانسإ رت مل ميقلا نبا اهيلإ

 .هيفانت ةياور نم

 نأل ؛ةيدلا يلثب دلولا ةعرق هل تجرخ نم مازلإ نأ :هيف هجولا نأ رهاظلاو

 اهتاذ يف ةعرقلاو «حجار وأ حيحص ليلدب مهنم دحاو نم هبسن تبثي م دلولا

 كلي ال ةموصخ يف عازنلا عطقل يه امنإو «بسنلا ةحص ىلع ًاليلد تسيل
 ضعي نأ هب دلولا قوحل ةعرقلاب دافتسا نم ىلعف .اليلد اهيف نيمصخلا دحأ
 .هيليمزل اهاثلث هيلعف ءةلماكلا ةيدلاب رقي نأ ضيوعت برقأو ءارسخ ام نيرخآلا
 لبقن نآ انيلعف ناك ام ًايأو .ديجلا نم بيرق وأ ديج ليلعت اذه نأ نظاو

 "هب هجوي يذلا هجولا مهف نع انزجع نإو «ةحيحصلا ةنسلاب تباثلا مكحلا
 .خيشلا مالک ھه.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹7۸

 “"شارفلل دلولا باب
 هرخآ يذلا يرذنملا مالكو «"ةعمز نبا دبع ثيدح ركذ

 ."ةيلهاجلا مكحل ًالاطبإو

 .يتالا ثيدحلا دنع )۳٤(. مقر بابلا ۷۰۳/۲-۷۰٥ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا لوسر ىلإ ةعمز نب دبعو «صاقو يبأ نب دعس مصتخا :ةشئاع ثيدح وه (۲)

 تمدق اذإ ةبتعع يخآ يناصوأ :دعس لاقف .ةعمز ةمأ نبا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 نبا «يخآ :ةعمز نب دبع لاقو .هنبا هنإف هضبقأف ةعمز ةمأ نبا ىلإ رظنأ نأ ةكم

 انب ًاهبش ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یارف .يبآ شارف ىلع دلو «يبآ ةمآ

 داز .«ةدوس اي هنع يجتحاو ءرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :لاقف ءةبتعب

 .«دېع اي كوخآ وه» :لاقو :هثیدح يف ددسم

 ريسفت باب-۳ «عويبلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ۳٤۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .تاهبشملا

 يقوتو شارفلل دلولا باپ-١ ‹«عاضرلا باتک يف °۸° /۲ حيحص يف ملسمو

 .تاهبشلا

 .ةمألا شارف باب-۹4٤ «قالطلا باتك يف ٦/ ٤4۳ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 رهاعللو شارفلل دلولا باپ- ۹ «حاكنلا باتک ف ٦٤٦/۱ هننس ف ةجام نہاو

 .رجحلا
 دجوي ال يرذنملا مالک نآ الإ ۱۸۲-۱۸۳ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .طقاس هلعلف «مالكلا اذه رخآ يف

 لهآ نأ انرکذ دق" :ثيدحلز هركذ دعب ۲۳۹/۳ ننسلا ماعم يف لوقی يباطخل اف

 ءروجفلاب نبستكيف «بئارضلا مهيلع نوبرضيو دئالولا نونتقي اوناك ةيلهاجلا



 ۹٩۹ قالطلا باتك

 نم ريثک ىلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو :ميقلا نبا لاق مث

 باجتحالاب ةدوس رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإ ثيح نم «سانلا
 ««شارفلل دلولا» :لاق اذهو ءاهوخأ وهف «هعمزب هقحلأ دقو «هنم

 ؟هنم باجتحالاب رمؤتو مكحلا يف اهاخأ نوكي فيكف :اولاق

 يذلا هبشلا لجأل عرولا ليبس ىلع اذه :مهضعب لاقف

 .هینیعب هار

 وه» :ةياورلاو :لاق .ةعمزل ًادبع هلعج اغنإ :مهضعب لاقو

 ةبتعب ههبش یأر هنوکل «ةعمز نب دبعل ًادبع هلعج امنإف "دبع كل
 ذإ «ةعمز نب دبعل ًادبع نوکیف ءامهنم دحاوب قحال ريغ هنم نوکیف

 .حاكنلا يف وهك ءدلولا اوعدا اذإ ةانزلاب بسنلا قاحلإ مهتريس نم ناكو

 ناك لمح اهب رهظف «ةبيرض اهيلع هل تناكو ءاهب ملي ناك ةمأ ةعمزل تناكو

 دعس ىلإ دهعف «ملسي م ًارفاك ةبتعع كلهو «صاقو يبأ نبا ةبتع نم هنأ نظي

 دبع :هل لاقي نبا ةعمزل ناكو «ةعمز يف ناب يذلا لمحلا قحلتسي نأ هيخأ

 نبا وه :دعس لاقف «ةمألا هتدلو يذلا مالغلا يف ةعمز نبا دبع دعس مصاخف

 «يخأ وه لب :ةعمز نب دبع لاقو -ةيلهاجلا يف رمألا هيلع ناك ام ىلع- يخأ

 هللا لوسر هب یضقف «-مالسإلا مکح رقتسا ام یلع- يبا شارف ىلع دلو

 نم دارملا ه.| ."ةيلهاجلا ىوعد لطبأو «ةعمز نب دبعل ملسو هيلع هللا ىلص

 .يباطخلا مالك
 .ادنسم هيلع فقأ ملو .مهضعب نع ۱۸۲ /۳ هرصتخ يف يرذنملا هركذ (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸۰

 .ةعمز ةيراج نم انز دلو وه

 ةياورلا نإف «ىنعملاو ةياورلا يف طلغو هنم فيحصت اذهو

 كل وه» :ةياور تحص ولو ««ةعمز نب دبع اي كل وه» :ةحيحصلا

 فسوي):ىلاعت هلوقك ءادنلا فرح طاقسإ ىلع يه اف ««دبع

 .'(ادَه نع ضرعأ

 شارف ىلع دلو هنآ هربخآ دقو «هل ًادبع هلعجم نآ رّوصتي الو

 .شارفلل دلولا ناب ملسو هيلع هللا ىلص يلا مكحيو «هيبأ

 كوخأ وه» :هلوق يهو دواد وبأ اهركذ يتلا ةدايزلا هذهو

 .تاقث اهدانسإ لاجرو «لاکشإلا عفرت ««دبع اي

 .هل ًأخأ دبعب هقاحلإ ىلع لدي امنإ ثيدحلاف تات مل ولو

 ىلع لدی اذهف «هنم باجتحالاب هتخآ يهو ةدوس هرمأ امأو

 ميرحتلا يف اهاخأ نوكيف «بسنلا ماكحأ ضيعبت وهو لصأ

 ءاهيلإ رظنلاو ةولخلاو ةيمرحلا يف "ًاخأ نوكي الو «هريغو ثاريملاو

 ةمرحلا توبث نم همكح شارفلا ىطعأف «شارفلل هبشلا ةضراعل
 .ةدوسل ةيمرحلا توبث مدع نم همكح هبشلا ىطعأو ءاهريغو

 ةمئألا الإ هظحلي ال «هرسو ملعلا ققيقد نم باب اذهو
 .هرارسأو عرشلا ذخام يف رظنلاب نوينعملا هراوغأ ىلع نوعلطملا

 .۲۹ :مقر ةیالا فسوي ةروس )١(

 .اهاخأ :عوبطملا يف (۲)



 ۹۸۱ قالطلا باتك

 رظنیلف [ب /۱۰۸] «هعبط هنع طلغو اذه نع همهف ابن نمو
 الو ثاريملا يف ال «ميرحتلا يف نبا وه فيك «ةعاضرلا نم دلولا ىلإ

 .ةيالولا يف الو ةقفنلا يف

 اهنإف ‹«ينازلا ءام نم ةقولخملا تنبلا ةلأسم يف عفني اذهو

 ثاريملا يف هتنب تسيلو «روهمجلا دنع هيلع حاكنلا ميرحت يف ""اتنب
 ."ةيمرحلا يف الو ةقفنلا يف الو

 يتلا فاصوألا ةاعارمو هقفلا رارسأ نم اذهف ةلمحل ابو

 لمأت نمو «هيلع فصو لك ىضتقم بيترتو «ماكحألا اهيلع بترتت
 .اهيف رظانلا رهبت مكحو رارسأ ىلع كلذ نم هتعلطأ ةعيرشلا

 قراس ىلع هعم فلحو ًادحاو ًادهاش ماقأ "ول اذه ریظنو

 «“حيحصلا ىلع لاملا نامض يف ةقرسلا مكح تبث «هعاتم قرس هنأ

 .“قافتا عطقلا بوجو يف اهمكح تبثي ملو

 .هتنب :عوبطملا يف (1)

 .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو (۲)

 .1۹ ٠/ عانقلا فاشكو ء١٠ /۲ يناودلا هكاوفلاو 4٩ /۳ قتئارلا رحبلا :رظنا

 ٠٠۹/۷. نيبلاطلا ةضور :رظنا .اهحاكن ينازلا ىلع مرح ال ةيعفاشلا دنعو

 .ول ام :عوبطملا يف ()

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو )٤(

 .۸۲ /۱۲ فاصنإلاو 1۳٦/۲ ينيبرشلل عانقإلاو ء۹١۱۸ ٤/ ريبكلا حرشلا :رظنا

 يناودلا هكاوفلاو ٠۲/١" ريدقلا حتف حرش :رظنا .نيدهاشلا نم دب الف )٥(



۹A۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ةريثک هرئاظنو «هجو نود هجو نم قراس اذهف

 اذه يف تءاج يتلا ةياورلا يف نوعنصت فيكف :ليق نإف

 .«خاب كل سيل هنإف «ةدوس اي هنم يجتحاو»:ثيدحلا

 ضراعي "الف « "اهتحصو اهتوبث ملعن ال ةدايزلا هذه :ليق

 .هتحص تملع دق ام اهب

 يف خاب امه سيل هنآ «هانركذ ام اههجو ناكل تحص ولو
 .ملعأ هّللاو ««هنم يجتحاو» :هلوقل ةرسفم نوكتو «رظنلاو ةولخلا

 نب نمحرلادبع وه ماصتخالا هيف عقو يذلا دلولا اذهو

 نإ" :لوقي نم ىلع ةجح وهو «“"ةباحصلا باتك يف روكذم «ةعمز
 ٠"ةرحلا ىلع «شارفلل دلولا» :هلوق لمجيو ءًاشارف نوكت ال ةمألا

 لحم نأل صيصخت هيلإ قرطتي الف «ةمألا يف ثيدحلا ببس نإف
 .ملعأ هتلاو ءرهاظلا مكح يف هادع امو «.صنلاك هيف ببسلا

 .۷۹/۱۲ فاصنإلاو «۳۳۳ /۲ بذهملاو ۲۱ /۲

 دلولا قاحلإ باب-۸٤ ءقالطلا باتك يف ٤۹۲/١ ىبتجلا يف يئاسنلا هاور )١(

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم .شارفلا بحاص هفني ل اذإ شارفلاب

 .۱ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .اهتحص الو :عوبطملا يف (۲)

 .الو :عوبطملا يف (۳)

 ٠٠/١.. رجح نبال ةباصإلاو ۸۳۳ /۲ ربلا دبع نبال باعيتسالا :رظنا (6)



 ۹A۳ قالطلا باتك

 “ةمطاف ىلع كلذ ركنأ نم باب

 يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هجرخأو :يرذنملا لوق دعب لاق
 . "ال وطمو ًارصتخ

 نب دمحأ تعمس لئاسملا يف دواد وبأ لاق :لّيذملا خيشلا لاق

 . "نیب ةنسو انبر باتک عدن ال :رمع لوق هل رکذو «لبنح
(€) ۰ . 

 .“"رمع نع اذه ححصي ملف

 )٤١(. مقر بابلا ۷۱۷-۰۷۱۸ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ءدوسألا عم عماجلا دجسملا يف تنك :لاق يعيبسلا قاحسإ يبأ ثيدح دنع

 انك ام :لاقف «هنع هللا يضر باطخلا نب مع سيق تنب ةمطاف تتأ :لاقف

 تظفحا يردن ال ةآرما لوقل ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةنسو انبر باتك عدنل

 .؟ال مآ كلذ

 باب-٦ «قالطلا باتک يف ۱۱۱۸/۲-۱۱۱۹ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .اه ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا

 قالطلا باتك يف ٤۸٤/۳ هعماج يف يذمرتلا :ًاضيأ هجرخأ اذه رمع لوقو

 .ةقفن الو اه ىنكس ال ًاثالث ةقلطملا يف ءاج ام باب-٠ ءناعللاو

 جورخ يف ةصخرلا-١۷ «قالطلا باتك يف 1 ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .اهانكسل اهتدع يف اهتيب نم ةتوتبملا

 . ۱۹۲ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 .ةأرما لوقل انيبن :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :ص دواد يبآ لئاسم ٣۰۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸4

 :هلوق ينعي ٬«رمع نع تبثي ال مالكلا اذه :ينطقرادلا لاقو

 . "يبن ةنسو

 هيف ترکذ يتلا ةظفللا هذه تسيلو" :لوقي ثيح ۲ ينطقرادلا للع (۱)

 شمعألا نع هوور تاقفلا نم ةعامج نأل .«انيبن ةنسو» :هلوق يهو «ةطوفح

 ملو ««ةآرما لوق اننيد يف زيجن ال» :لاق رمع نأ «دوسألا نع ميهاربإ نع

 .((انيبن ةنسو)) :هيف اولوقي

 ١١١/١. راثآلاو ننسلا ةفرعم رظناو



 ۸A0 قالطلا باتك

 :بابلا رخآ ءاهتنا دعب لاق مث «بابلا ثیداحأ رکذ مث
 ةثالث ىلع ىنكس وأ ةقفن اه له «ةتوتبملا يف سانلا فلتخا

 :دمحأ نع تایاور ثالث یلعو «بهاذم

 ."هبهذم رهاظ يهو «ةقفن الو امه ىنكس ال هنأ :اهدحأ

 رباجو سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لوق اذهو

 نب قاحسإو نارهم نب نوميمو ةمركعو نسحلاو سواطو ءاطعو

 وهو «ثيدحلا ءاهقف رثکأو “يلع نب دوادو "روث يبأو هيوهار

 . هيلع رظانت تناكو «سيق تنب ةمطاف ةصقلا ةبحاص بهذم

 ىنكسلا اه نأ "دوعسم نب هللا دبعو رمع نع "یورو

 .وهو :عوبطملا يف (1)

 ٩/ ۳٠١. فاصنإلاو ۰۱۱١/۲ ررحلاو ٠٠١/١١ يغملا :رظنا .بهذملا اهيلعو (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (روث يبأو) )۳(

 . ٠٠/١١ ينغملا يف ةمادق نبا :مهنع هركذ (6)

 فالتخاو ٤٨٥ /۳ يذمرتلا عماجو ء١١٤٠ ١۹/ ربلا دبع نبال ديهمتلا رظناو

 .۲۷۹ :ص يزورملل ءاهقفلا

 ٠١١۴. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف قاحسإ نع وهو

 ةقلطملا باب-٠ «قالطلا باتك يف ۱۱۱۷/۲ هحیحص يف ملسم كلذ یور (۵)

 .اه ةققن ال اثالث

 .ىوريو يناثلاو :عوبطملا يف (0)

 . ۱۳٣/٤ هفنصم يف ةبیش يبآ نبا :امهنع هاور (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال نذسلا بيذهت ۹۸٦

 .ةقفنلاو ]1/1

 ىليل يبأ نباو ةمربش نبا لوقو «قارعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 نامثعو هباحصأو ةفينح يبأو حلاص نب نسحلاو يروثلا نايفسو

 هتادارفم ين يضاقلا "نبا ىلعي وبأ هاكحو .""يربنعلاو يتلا

 ."ادج ةبيرغ يهو دمحأ نع ةياور
 ‹“*كلام لوق اذهو «ةقفنلا نود ىنكسلا امه نأ :ثلاثلاو

 مآ ةشئاع بهذم وهو ةعبسلا ةنيدملا ءاهقفو «“يعفاشلاو
 ."نينمۇملا

 الو امض ةقفن ال هنأو هب لاق نم ربخلا اذهب سانلا دعسأو

 .هبراقت الو همواقت ةجح هدر نم عم سيلف «ینکس

 لوقف ءاهنم مزلي امو ةجحلا قيرط نم امأ :ربلا دبع نبا لاق

 ىلص ينلا نع تبث هنأل ؛حجرأو حصأ هعبات نمو لبنح نب دمحأ

 يزورملل ءاهقفلا فالتخاو ٤۸٥ /۳ يذمرتلا عماج :يف مهنع كلذ رظنا (1)

 ٤٠١/١١. ةمادق نبال ينغملاو ٠١١/١۹١ ربلا دبع نبال ديهمتلاو ٠۲۷۹ :ص

 .۷۳ /۳ راثآلا يناعم حرش :رظنا ةصاخ ةيفنحلا بهذم و

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ۳٦١/۹. فاصنإلا :ةياورلا هذ رظنا (۳)

 )٤( ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ١١/ ٠٤١١ء ٠٤۸ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠١۸.

 )٥( رجح نبال يرابلا حتفو ء١١٠٠ /۲ بذهمل ا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ٩/ ۳۹۰.

 )١( ينغملا :يف مهنع كلذ رظنا ١١/٤٠۳.



 ال قالطلاباتك

 نع هلثم الإ !؟اذه ضراعی ءيش ياف ءًاحڃرص اصن ملسو هيلع هللا

 ءيش الو «هدارم هللا نع نّيبملا وه يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 .كلذ عفدي

 ثْبَح نم نُهوئكما):یلاعت هللا لوق لیواتب ملعأ هنأ مولعمو

 نمو سابع نباو يلع هفلاخ دقف «هقفاو نمو رمع لوق امأو

 .مهعم ةجحلاو ءامهقفاو

 لوسر لوقل فلاخملا لوق لبق ال مهنم دحأ مهفلاخل مل ولو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لوق ناف « ملسو هيلع هللا یلص هلل
 ال" :لاق هنأ رمع نع حصي ملو «هريغ ىلعو رمع ىلع ةجح ملسو
 امآ :لاقو هركنأ دمحأ نإف «"ةأرما لوقل ؛انيبن ةنسو انبر باتک عدن

 هدري رمأ اذهو «"ةأرما لوق اننيد يف لبقن ال" :لاق نكلو ءالف اذه

 هفلاخي ءيش يف ةجح ياف ءةياورلا يف ةأرملا لوق لوبق ىلع عامجإلا

 .ةباحصلا ءاملع هيف هفلاخيو ءةنسلا هدرتو «عامجإلا

 ال" :لوقي ال رمع نأ ملعن نحن :قاحسإ نب ليعامسإ لاقو

 )١( :مقر ةيآلا قالطلا ةروس 1.

 ) )۲دیهمتلا يف قباسلا ربلا دبع نبا مالك رظنا ٠١۱ /۱۹-٠١۲ .هوحنب

.6441-۱ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸۸

 يف يذلاو «ىلاعت هللا باتك يف دوجوم وه امل الإ “'انبر باتك عدن
 رك نإوآل :ىلاعت “"هلوقب ءالماح تناك اذإ ةقفنلا اه نأ باتكلا

 .(نهلنح نفتي ىح نل اوقاف لح تالوا
 ال نهنأ ىلع الإ باتكلا لدي الف لمحلا تاوذ ريغ امأو

 ."همالك رخآ «قافنإلاب رمألا يف لمحلا هطارتشال «نهه ةقفن

 هللا نإف «نآرقلل ًاضراعم هوّنظ ءاذه ةمطاف رح اوّدر نيذلاو

 :لاقو مكدجو نم مكس ثْيَح نم نُهوئكسا) :لاق یلاعت

 امأو «ةصاخ ىنكسلا يف ناكل «هونظ امك ناك ول اذهو

 ‹ءنه ةقفن ال :هنأ ىلع لدي ام الإ نآرقلا يف سيلف امه ةقفنلا باجإ

 بوجو يف طرش هناحبس هللا نأل «ليعامسإ يضاقلا لاق امك

 تناك اذإ اهنأ ىلع لدي وهو ءلمحلا تالوأ نم نكي نأ قافنإلا

 .اه ةقفن الف "الئاح

 .هلوقل :عوبطملا يف (۱)

 ٦. :مقر ةيآلا قالطلا ةروس (۲)

 ٤٠٤/١١. ينغملاو ء١١٤٠ ١۹١/ ديهمتلا :يف اذه همالك رظنا (۳)

 .1 :مقر ةيآلا قالطلا ةروس (6)

 )٥( :مقر ةيآلا قالطلا ةروس ١.

 .اطخ وهو .ًالماح :عوبطملا يف )١(



 ۹۸۹ قالطلا باتك

 ةتوتبملل ىنكسلا بوجو ىلع لدي ال نآرقلا نإو فيك
 [ب ]٠٠۹/ كلذ نيبي ةيعجرلا يف وه امنإ هلك قايسلا نإف ءام هجوب

 :هلوقو « ًارمأ كلذ َدْحَب ثدحُب هللا لَعَل يرذك ال :هلوق يف

 «"(ٍفوُرْعَمب نوفر وأ فوُرْعَمِب نوكأ ْنُهَلَجَأ َنْلَلَ ادر
 :نهيف لاق يتاللاف .(نُهوئكسا):لاق مث «ليحتسم نئابلا يف اذهو

 ‹ (وفوُرْعَمب نُهوُفراف وأ فوُرْعَمب نوكيا ْنُهَلَجَأ َنَْلَب اإ

 اذهو «(نهِتويپ نِم َنُهوُجرخٿ ال و (نُهوئکما# :نهيف لاق
 ۰ ۰ .ًادج رهاظ

 نك إو :ىلاعت هلوق نئابلا يف ةيآلا نأ نظ نم ةهبشو
 ("٠ ننني ی هلع اولا لح تالوا

 .الئاح وأ تناك ًالماح ةقفنلا اه ةيعجرلا نأ مولعمو :اولاق

 لدي مل ءالماح اهتقفن بجوأ اذإ هنإف «هيف ةجح ال اذهو

 لمحلاب دييقتلا ةدئاف لب ءالئاح تناك اذإ اه ةقفن ال هنآ ىلع كلذ
 ؛هدعبو عضولا لبق «لمحلا ببسب قافنالا ةهج فالتخا ىلع هيبنتلا

 مكجب ةقفنلا تراص هتعضو اذإف «هعضت ىتح ةقفنلا اه عضولا لبقف

 الف هيف اهماقم اهريغ موقي دق هذهو «دلولا ةعاضرو ةراجإلا

 )١( :مقر ةيآلا قالطلا ةروس ١

 ) )۲:مقر ةيآلا قالطلا ةروس ۲.

 ) )۳مقر ةيآلا قالطلا ةروس ١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4۰

 .'(یّرخأ هَل هل عيضْرتسف مئرساعت نإو# :ىلاعت هلوقل اهقحتست

 يه لب «هيف اهماقم اهريغ موقي الف لمحلا لاح ةقفنلا امأو
 .ةفلتع قافنإلا ةهجف «هعضت ىتح ةرمتسم

 ةجوز اهنإف .تاجوزلا ةقفن نم ةمولعم اهتقفنف لئاحلا امأو

 .اهتقفن بوجو نايب ىلإ ةجاح الف ءةدعلا يف تماد ام

 عضولا لبق اهيلع ةقفنلا ةهج تفلتخا املف لماحلا امأو

 .نيببسلاو نيتهجلا هناحبس ركذ «هدعبو
 نم اهمهفب هللا صتخي يتلا هيناعمو نآرقلا رارسأ نم اذهو

 .ءاشي

 َنِهّيَلَع اوقفلأف ِلْمَح تالو نك نو0 :هلوق ناک ولف :ًاضیاو
 نآ ىلع ًارهاظ ًاليلد ناكل «نئاوبلا يف «” (رُهَلْمَح َنْعَضَي یئ
 «قافنإلا بوجو يف لمحلا طارتشال ءا ةقفن ال نئابلا لئاحلا

 .همدع دنع "مدع طرشلاب قلعملا مكحلاو

 نأل «نئابلاب ةصتخ اهنإ دحأ لوقي الف ىنكسلا ةيآ امأو

 .اهنم ةدارم ةيعجرلا نأ نيبيو «هفلاخب قايسلا

 قايس هيلع لدي امك «ةيعجرلاب ةصتخ يه :لاقي نأ امإف

 )١( :مقر ةيآلا قالطلا ةروس 1

 ) )۲:مقر ةيآلا قالطلا ةروس 1.



 ۹۹۱ قالطلا باتك

 رسفم نوک لب ءاهتارسفم فلتخت الو رئامضلا دحتتو «مالكلا

 الف اذه ىلعو «(نُهوُئكْلمأ) :هلوق رسفم وه «(نُهوكيسمأف) :هلوق
 .نئابلا ىنكس يف ةجح

 الف اذه ىلعو ءةيعجرلاو نئابلل ةماع يه :لاقي نأ امإو

 ًاصّصخخ نوكي نأ هتياغ لب «نآرقلل ًايفانم ةمطاف ثيدح نوک

 .عقاو زئاج ةنسلاب نآرقلا صيصختو «همومعل

 هيف حصي الو فيكف ًاماع (نُهوئكْسأ :هلوق ناک ول اذه

 .هانركذ امل مومعلا

 كل ]1/١٠١[ ةقفن ال» :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوقو

 ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا امنإ» :رخآلا ظفللا يف هلوقو «'"«ىنكس الو

 " يئاسنلاو "دما مامإلا هاور ««ةعجرلا اهيلع اهجوزل ناك اذإ
 .حيحص هدانسإو

 اهجوز ىلع ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا اغنإر :دمحأل ظفل ينو

 ةقفن الف ةعجر اهيلع هل نكي مل اذإف ءةعجرلا اهيلع هل تناك ام

 ًاثالث ةقلطملا باب-١ «قالطلا باتك يف ١١٠١ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)
 .اه ةقفن ال

 .۳۷۳ ١/ دمحأ دنسم (۲)
 .كلذ يف ةصخرلا باب-۷ «قالطلا باتك يف ٦/ ٠٥١ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۳)

 ۳۱۸١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۹۲

 .'«ینکس الو

 یوتف اذه ناف «ةمطاف ثيدح هب اولوأت ام لک لطبی اذهو

 يف ركذ ةمطاف نأشل نكي مل ولف ءةقلطم لك قح يف ماع ءاضقو ةماع
 هجوب هل ضراعم ال «مكحلاب ًالقتسم ماعلا ظفللا اذه ناكل « "نيبلا

 .هوجولا نم
 اغنإ لب «ثيدحلا اذه فالخ ىلع لدي ال نآرقلا نأ نّيبت دقف

 .«نآرقلا مکنیبو ينيب)) :ةمطاف تلاق امك «هتقفاوم ىلع لدي

 “'ةأرما لوقل انبر باتك عدن ال" :رمع لوق دمحأل ركذ الو

 .اذه فالخ نآرقلا يف ءيش يآ :لاقو دمحأ مسبت

 ناك نإو ةظفللا هذه نإف ««انيبن ةنسو» :ثيدحلا يف هلوق امأو

 .هريغو دمحأ مامإلاك ةمئألا اهيف نعط دقف ءاهاور “ملسم

 ركذو «لبنح نب دمحأ تعمس :لئاسملا باتك يف دواد وبأ لاق

 :تلق ."ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر باتك علن ال ":رمع لوق هل

 . "ال :لاق ؟رمع نع اذه ص

 . ٤۱۷/١ دمحأ دنسم (۱)

 .نيبملا :عوبطملا يف (۲)

 .اه ةققفن ال ًاثالث ةقلطملا باب-٠ ءقالطلا باتك يف ء١١١١ /۲ ملسم هاور (۳)

 .بابلا لوأ يف هججرخت قبس دقو )٤(

 .حصيأ :عوبطملا يف )٥(

 )٩( :ص دمحأ ماموال دواد يبآ لئاسم ٠۲".



 ۹۹۳ قالطلا باتك

 مكاحلا نع :راثآلاو ننسلا يف يقهيبلا ةياكحلا هذه ىورو

 ."وواد يب نع “"يرعشألا دماح ىبأ نع ةطب نبا نع

 دماح وبأ نم يردأ الو ءلصألا يف اذكه" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (1)

 (ينييارفسإلا) هدنع تناك نمم لصألا يف ةخسنلا تححصو !؟اذه يرعشألا

 كردي مل روهشملا يعفاشلا هيقفلا ينييارفسالا دماح ابأ نإف ءًاضيأ لكشم اذهو

 ةاورلا يف روكذملاو ۲۷١ ةنس تام دواد وبأو ٤٤ ةنس دلو هنأل «دواد ابأ

 هناوع وبأ)») و ««يناهبصألا رفعج نب دمحأ دماح وبأ» هجرت يف دواد يبا نع

 وأ امهدحأ انه هنع يوارلا له يردأ امف ««ينييارفسإلا قاحسإ نب بوقعي

 مالك ه.ا" هللا ءاش نإ ءاذه قيقحتل انريغ وأ نحن قفون انلعلو ؟رخآ صخش

 .ىلاعت هللا هحر خيشلا

 اذهو ء(ينبيارفسإلا) تسيلو (يرعشألا) يهف لصألا يف ةملكلا امأ :تلق

 .بیر الب
 ههر خيشلا هل اعد يذلا نوكأ نأ يلعلو ءةعساو ةمحر لابشألا ابأ هللا محرو

 ىلإ هدحو ىلاعت هللا لضفب تلصوت دق :لوقاف ءاذه قيقحتل قيفوتلاب هللا

 «ميقلا نبا هنم لقن يذلا راثآلاو ننسلا ةفرعم باتك عبط نأ دعب اذه قيقحت

 هللا دبع وبأ ينأبنأ» :يقهيبلا لوق ١١١/١ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف اذإف

 رفعج نب دمحأ دماح يبأ نع يناهبصألا ةطب نب هللا دبع يبأ نع ظفاحلا

 رفعج نب دمحأ) :وه دارملا نأ حضتاف «خلإ((... دواد يبأ نع يرعشألا

 نب دمحم نب رفعج نب دمحأ» 1٤/٤: دادخب خيرات يف ةمجرت هلو ء(يرعشألا

 ردصملا ين امك )۳١۷( ةنس ينوتو .((... يناهبصألا يرعشألا دماح وبأ ديعس

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠٥٦/٠١. ءالبنلا مالعأ ريسو ءقباسلا

 ١٠١/١. راثآالاو ننسلا ةفرعم (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۹٤4

 ةنسو» :هلوق ينعي - «تبثي ال ظفللا اذه :ينطقرادلا لاقو

 دقو .هنم تبثأو يريبزلا دمحأ يبأ نم ظفحأ مدآ نب ىيجيو - «انيبن

 نب ىيحي لوق لثم قيزر نب رامع نع هاورف ةبقع نبأ ةصيبق هعبات
 ‹فيعض راوس نب ثعشأو «كورتم ةرامع نب نسحلاو «ءاوس مدآ

 شمعألاو ««انيبن ةنسو» :هلوق نود ميهاربإ نع شمعألا هاورو

 .”ظفحأو ثعشأ نم تبثأ

 .هحيحص يف ملسم اهجرخأ ةظفللا هذه :يقهيبلا لاقو

 يف "ظوفحم ريغ ««انيبن ةنسو» :هلوق نأ ىلإ ظافحلا نم هريغ بهذو

 .ثيدحلا اذه

 ىنكسلا يف قيزر نب رامع نع هريغو مدآ نب ییجب هاور دقف

 .ةظفللا هذه نود

 رمع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا هاور كلذكو
 .«انيبن ةنسو» :هلوق نود

 نع دامحو مكحلا نع ثعشأو رامع نع دمحأ وبأ هركذ اغنإو

 نب ةملس نع ةرامع نب نسحلاو «رمع نع دوسألا نع ميهاربإ

 ۲٤/٤ هننس يف ينطقرادلاو ۱۳٣/٤ هفنصم يف ةبيش يبا نبا هاور (۱)

 ٤١٥. /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 ۱٤١/۲ هل للعلا ين هوحنو ٤/ ۲٣-۲۷ يبطقرادلا ننس (۲)

 .ةظوفح :عوبطملا يف (۳)



 °146 قالطلا باتك

 .'تیہثت ال اھنآ ىنطقرادلا

 امك «ةمطاف ثيدح ضراعي ام ةنسلا يف سيل هنأ نيبت دقف

 .هضراعي ام باتكلا [ب ]۱٠١/ يف سیل هنا
 ف ةمهتم ريغ «ةباحصلا ءاهقف نم ةليلج ةًأرما ةمطافو

 انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال" :نييلوصألا ضعب هيوري امو ءةياورلا

 ف سیل طاغ )"° تبذک مآ تقدصأ يردن ل «ةأرما لوقل

 ظفل اذه «(تٽتیسن ما تظفح :ثيدحلا ف يذلا اغنإو ‹ثيدحلا

 ."ملسم

 يعشلا دنع ركذ هنأ دلاخ يبأ نب ب ليعامسإ نع ميشه لاق

 شيیرق نم ةًأرما :يعشلا لاقف ««تٽیسن مآ تظفح :اذه رمع لوق

 )١( يقهيبلل راثالاو ننسلا ةفرعم ١٠١/١ .

 طوسبملا ف يسخرسلاو "1/11 ينغملا ف ةمادق نبا :اذكه هركذ نمم (۲)

 ىفصتسملا ف يلازغلاو »1۰/۳ عئانصلا معئادب ف يناساكلاو »1/0

 ۸1/٤ و ٤٤۷/٤ يفو ٤64۸/۳ لوصحلا يف يزارلاو ١

 TEP/Y g TEE TET T"1/1 يسخرسلا لوصأ هباتک يف يسخرسلاو

 فاصنإلا ف يولهدلا هللا يلوو »110/۲ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبآو

 مهريغو .٤۲:ص

 .قبس دقو (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۹٩

 ."اوقب ذخأي

 كلت" :"”لاق ال بيسملا نب ديعسل نارهم نب نوميم لاقو
 ىلص هللا لوسر اهاتفأ اب تذحخأ امنإ تناك نئل :"سانلا تنتف ةأرما

 ."سانلا تنتف ام ملسو هيلع هللا

 .ةنسح ةوسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف انل إو

 ذخأ دقو ؛دحأ هب لوقي ال ام «ةأرما اهنآب اهربخ دَر مث

 ةأرما يهو “ةعيرفلا ربخبو «ةمطاف نود وه نم ةياورب سانلا

 يعشلا ناكو :لاق" :هلوق نود ٩۹/٦ يناثملاو داحآلا يف مصاع يبآ نبا هاور (۱)

 ."امهوقب ذحخأي

 .ىنعملا لتخي اهطوقسبو .عوبطملا نم ةطقاس (لاق امل) (۲)

 . ٠٤١/۱۹ دیهمتلا يف هدنسب ربلا دبع نبا هاور (۳)

 باتک يف ۷۱۹/۲-۷۲۰ هننس يف دواد وبآ هجرخآ دقف «دیعس لوق امآ

 .سيق تنب ةمطاف ىلع كلذ ركنا نم باب-١٤ ءقالطلا

 ۲۰۱٠۰. :مقرب داود يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 نأ هلاست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ وه ةعيرفلا ربخ )٤(

 ىتح اوقبأ هل ٍبعا بلط يف جرخ اهجوز ناف «ةرذخ ينب يف اهلهآ ىلإ عجرت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف «هولتقف مهقحل مودقلا فرطب اوناك اذإ

 :تلاقف .ةقفن الو هكلي نكسم يف ينكرتي مل ينإف يلهآ ىلإ عجرأ نآ ملسو

 تنك اذإ یتح تجرخف :تلاق ««معن» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف

 «؟تلق فیک» :لاقف هل تیعدف يب رمآ وأ ءيناعد دجسملا يف وآ ةرجحلا يف

 ف يڻکما» :لاقف :تلاق «يجوز ناش نم ترکذ يتلا ةصقلا هيلع تددرف



 ۹۹۷ قالطلا باتك

 ."ةباحصلا

 ماكحأ يف هنيعب اذه ةمطاف ثيدحب ءاملعلا جتحا دق لب

 :اهنم «ةريثك

 .ةولخلا يف اهبايث اهعضوو ءلجرلا ىلإ ةأرما رظن
 نكست ملو ةأرملا هبجت مل اذإ يغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا زاوجو

 .هيلإ

 .ًارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف :تلاق ««هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب
 هعبتاف هتربخأف كلذ نع ينلاسف يلإ لسرأ نافع نب نامثع ناک املف :تلاق

 .هب یضقو

 يف باب-٤ .قالطلا باتك يف ۷۲۳/۲-۷۲٤ هننس يف دواد وبآ هجرخأ

 .هظفل اذهو .لقتنت اهنع ىفوتملا
 ام باب-۲۳ «قالطلا باتک يف ۰۰۸/۳-٥۰۹ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 .حیحص نسح ثیدح :لاقو .اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيآ ءاج

 اهنع ىفوتملا ماقم-١٠ ءقالطلا باتك يف ٦. ١١١ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ باب-۸ «قالطلا باتك ١/ ٤ ٠٥ هننس يف هجام نباو
 ۲۰۱٠. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .تايباحصلا :عوبطملا يف (۱)
 .(هيلإ نكست) :ناكم (اهيلإ نكسي) :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۹۸

 .يشرقلا ريغل ةيشرقلا حاكن زاوجو

 هيف هراشتسا نم بيعي رمأ يف هراشتسا نمل لجرلا ةحيصنو
 .ةبيغب سيل كلذ نأو

 .ةبيغلا يف قالطلاب لاسرإلا اهنمو
 ينيتوفت ال» :هلوقب «نئابلا ةدتعملا ةبطخب ضيرعتلا اهنمو

 .«كسفنب

 يتلا ةتوتبملل ةقفنلا طوقس ىلع هب نيرثكألا جاجتحا اهنمو

 .لماجج تسيل

 طوقس نود «ماکحألا هذه يف هب ًاجتحم اهثیدح لاب امف

 !!؟ىنكسلا

 نكي مل نإو «عيمجلا يف ةجح وهف هتظفح "تناك نإف

 .ملعأ هللاو «ءيش يف هب جتحي نآ زج ل ًاظوفح

 باطخلا نب رمع نإف لئاق لاق نإف :ميدقلا يف يعفاشلا لاقو

 لوقل انبر باتک عدن ال ":لاقو «سيق تنب ةمطاف ثيدح مهتا

 مهتت ام اهثيدح يف ناک امو ءاهمهتا رمع نأ فرعن ال :انلق «"ةأرما

 فرش اه نيرجاهملا نم ةأرما يهو «بجي اب الإ تثدح ام «هل

 ًاثالث ةقلطملا باب-٠ «قالطلا باتک ين ۱۱۱١/۲ هحیحص ين ملسم هجرخآ (۱)

 .«كسفنب انیتوفت د :ظفلب .اه ةقفذ ۷



 ۹۹۹ قالطلا باتك

 اهرمآ هنآ هنم دری امن ناک ءاهشیدح نم ءيش در ولو «لضفو لقعو

 ترا اغإو «كلذب ترا يه ركذت ملف ءاهجوز تيب نم جورح اب
 اهنيب رشلل مهنع لوحتلاب ترمأف ءاهئاحأ ىلع تلاطتسا اهنأل هب
 بهذي الئل «تجرحخأ هل يذلا بسلا ركذ اه اوبحا مهنآکف «مهنیبو

 ثيح ةتوتبملا دتعت نأ ىضق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ىلإ بهاذ

 .'اهجوز تيب ريغ يف «تءاش
 هبو «هنيعب ةشئاع ليوأت وه يعفاشلا هركذ يذلا اذهو

 ."هدقت امك ثيدحلاب اهيلع جتحا امل ناورم تباجأ

 هب ثيدحلا عفد حلصي ال 1/۱١١١[ ام ليوأتلا اذه نكلو

 :هوجو نم

 طق مكحلا هيلع قلع الو ءةصقلا يف روكذمب سيل هنأ :اهدحأ

 ىلع قیلعت هب مکحلا قیلعتف ءًاعقاو ناک نإو «موهفم اب الو ظفللاب ال
 لدي ام طق هظفل يف الو «ملسو هيلع هللا یلص يښلا هربتعی )ل فصو

 هربتعا يذلا فصولاب مكحلا قيلعتل كرتو «هب ىنكسلا طاقسإ ىلع
 .ةعجرلا توبث مدع وهو «مكحلا هب قلعو

 ولو تلاطتسا ولو ةآرملا نإف «هب نولوقت ال مكنأ :يناثلا

 ٤١۳/۷. ىربکلا ننسلا يف ًارصتخ يقهيبلا هوحن ركذو ءاذكه هيلع فقأ م (1)
 ًاثالث ةقلطملا باب-٦ «قالطلا باتك يف ۱١١١ /۲ هحيحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 .اه ةقفن ال



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۰

 امك ‹«ىنکسلا نم اهقح طقسي “ «هب يصعت نآ ىسع اب تصع

 ءاهجوز لام يف اهقح نم اه يرکتسي ناک لب ءًالماح تناک ول

 .ةيحأان نكستو
 ءدحلا اذه ىلإ اهيدعتو اهملظ نم سيق تنب ةمطاف هللا ذاعأ دقو

 الو «هنع اهاهن الو «كلذب اهفنعي مل ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو فيك

 اغإ» :اه لاق لب "كئاحأل كملظب كتيب نم تجرحخا امنإ" :امه لاق

 :وه اذهو ««ةعجر اهيلع اهجوزل ناك اذإ ةآرملل ةقفنلاو ىنكسلا

 اه ركذ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ وهو «ثلاغلا هجولا

 قح طوقس وهو «ىنكسلا نم اهقح طقس هلجأ نم يذلا ببسلا

 لدعي فيكف ءاهريخلو اه ًاماع ءاضق اذه لعجو ءةعجرلا نم جوزلا

 مكحلا يف ريثأت هل نكي مل ًاعقاو ناك ول فصو ىلإ فصولا اذه نع

 .الصأ

 اي» :هيف لاقو «ثيدحلا اذه هدنسم يف يديمحلا یور دقو

 ««ةعجرلا كيلع كجوزل ناك ام ةقفئلاو ىنكسلا "انإ سيق ةنبا

 ."هرثألا هاورو

 .ال :عوبطملا يف (1)
 .كل اغإ :عوبطملا يف (۲)

 ةأرملل ةقفنلاو ىنكسلا امنإ «سيق لآ تنب اي» :ظفلب ۱ يديمحلا دنسم (۳)

 .«ةعجر اهيلع اهجوزل ناك اذإ



 1۰۱ قالطلا باتك

 .نايبلا اذه عم ناسللا ةطالسب ليلعتلا نیاف

 ال ":هلوق ىلإ هدر يف رمع جاتحا امل ءًاحيحص كلذ ناك ول مث
 ىنکسلا نم "اهجرخي مل :لوقی ناک لب «"ةآرما لوقل انبر باتک عدن

 .هب ةأرملا دارفناب اهللعي ملو ءاهطلسو ""اهئاذبل الإ
 ضعب دارفنا يف انایحآ فقي هنع هللا يضر رمع ناک دقو

 “"هریغو هتیاور ىلع ًادهاش یسوم يبأ نم بلط امك «ةباحصلا

 ءاهيلع در نم ىلع ترو ءاهيلع ركنأ نم ىلع ةمطاف تركنأ دقو
 .نيعجأ مهنع هللا يضر اهبهذمو اهتياورل ترصتناو

 ال نأ نينعالتملا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىضق دقو

 . توق الو هيلع اه تیب

 طوقس يضتقي سايقلا ناكل «صن ةلأسملا يف نكي مل ولو

 .ملسو هيلع هللا یلص يلا اهجرخي مٺ يآ (۱)

 .اهؤاذب :عوبطملا يف (۲)

 «ناذفتسالا باتك يف «حتفلا عم ۲۸/۱۱-۲۹ هحیحص يف يراخبلا هاور ()

 .ًاثالث ناذئتسالاو ميلستلا باب-۳

 .ناذغتسالا باب-۷ «بادآلا باتک يف ۱۱۹٩ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .يردخلا ديعس يبآ ثیدح نم امهالک

 يف باب-۲۷ «قالطلا باتک يف ٨۸۸/۲-٩۹۱ هننس يف دواد وٻأ هجرخآ ()

 .ناعللا

 . ٤۹٩ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۰۲

 ‹عاتمتسالا نم نيكمتلا ةلباقم يف بجت اغنإ اهنأل «ىنكسلاو ةقفنلا

 نم هنكمتل ةيعجرلل تبجو اذهو «كلذ اهقح يف دقف دق نئابلاو

 اب الإ اهب عامتسالا ىلإ هل ليبس الف نئابلا.امآو ءاهب عاتمتسالا

 .ةيبنجألا ىلإ هب لصي

 ءةهبشب اهئطو ول امك «ةقفن بجوي ال هتدعل اهّسْبَحو

 .ملعأ هللاو ءاهجوز اهنع ىفوتملاو ةنعالم اكو



 ۰۴۳ قالطلا باتك

 [ب /1] "لوحتلا یأر نم باب

 اهنع ىفوتملا دادتعا بوجو يف فلسلا فلتخا :خيشلا لاق
 :اهزنم یف

e 

 رمع نباأو دوعسم نبا نع يورو «نامثعو رمع هبجوأف

 ةمئألاو "قاحسإو ىعازوألاو يروشلا لوقي هبو «ةملس مأو

 ۱۹۹/۳-٠٠٠. يرذنملا رصتخو ٤٥. :مقر بابلا ۷۲١ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 دتعتف ءاهلهأ دنع اهتدع ةيآلا هذه تخسن :سابع نبا لاق :ءاطع ثيدح دنع

 تدتعا تءاش نإ :ءاطع لاق (جارخإ ريغ یلاعت هللا لوق وهو «تءاش ثیح

 إف :ىلاعت هللا لوقل ؛تجرخ تءاش نإو «اهتيصو يف تنكسو هلهأ دنع

 خسنف ثاريملا ءاج مث :ءاطع لاق ء6َنْلَحَف ام يف مكيَلَع حاج الف نجَرَح
 .تءاش ثيح دتعت «ینکسلا

 ٠١- ءقالطلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠۳/۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .(...ہكنم نوفر نيِذَلاَو باب
 ةصخرلا باب-١١ قالطلا باتك يف ١٠٠/١-٥٠١ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .تءاش ثيح دتعت نأ اهجوز اھنع یفوتملل
 يف ربلا دبع نباو ۳۲/۷-۳۳ هفنصم يف قازرلا دبع :مهنع كلذ ركذ (۲)

 .۲۹۰ /۱۱ ینغملا يف ةمادق نباو ۳١/۲١ ديهمتلاو ۱۸۱/1۸ راكذتسالا

 ٠١١۹. و ٩٩۳ :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم يف قاحسإ لوقل رظناو

 ينغملاو ۱٤۸/١ بذهملاو ۳٠/۲١ ديهمتلاو ۳۳/۲ ةيادملا :رظنا (۳)

۱ 



 ةيزوجلا ميق نيال ننسلا بيذهت 1۰٤

 زاجحلاب راصمألا ءاهقف ةعاج لوق وهو :ربلا دبع نبا لاق

 ""رصمو قارعلاو ماشلاو

 ثيح دتعت :ةشئاعو رباجو سابع نباو يلع نع يورو

 ."ءاطعو نسحلاو دیز نب رباج هب لاقو «تءاش

 هتافو ربخ اهءاج اذإ اميف لزنملا ةمزالمل نوبجوملا فلتخا مث

 :اه زنم ريغ ين
 ."اهزنم يف دعت :نورثكألا لاقف

 نم حربت ال :بيسملا نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ لاقو

 .“اهجوز يعن هيف اهاتآ يذلا اهناكم
 “)ةعيرفلا ثيدحو

 اهنإف "مكيَلَع حاج الق نجَرَح نق :ىلاعت هلوق امو

 دادتعالا ريغ رخآ مكح خوسنم اف «جوزلا لزنم يف دادتعالا تخسن

 | ضراعم ال ةرهاظ ةجح

 ) )۱دیهمتلا ۲۱/۳٠.

 راكذتسالاو ۲۹/۷-۳٠« قازرلا دبع فنصم :ين مهنع كلذ رظنا (۲)

 .۲۹۰ /۱۱ ینغملاو ۳۱/۲۱-۳۲ دیهمتلاو ۱۸۳-۸

 ٤٠١/۸- نيبلاطلا ةضورو ٤٦٦/١ ىربكلا ةنودملاو ۳۳ /۲ ةيادملا :رظنا (۳)

 .۲۹۱/۱۱ يغملاو ۱

 .۲۹۱/۱۱ ينغملا يف ةمادق نبا :امهنع كلذ ركذ ()

 .قباسلا بابلا يف هچیرختو هرکذ قبس دقو )٥(
 )١( :ةيآلا ورقبلا ةروس ٠٤١.



 ۰۰0 یقالطلا باتك

 راص يذلا- جوزلا تيب ين ىنكسلل اهقاقحتسا وهو «لزنملا يف
 ةثرولا ىلع هب مدت جاوزألا اهب هللا ىصوأ ةيصو «ةئس -ةثرولل

 .ةروكذملا ”ىنكسلا قاقحتسا اه قبي لو ثاريملاب كلذ خسن مث

 اهيلع بجاولاف ‹خوسنمب سیل اذهو ‹هيف دادتعالا اهمزل «ىنكسلا

 ىتح اهتیب يف ثکمت نأ هب ترمآ يذلاو «ةثرولا نود ةنسلا ىنكسب

 .ملعأ هللاو «نيمكحلا نيب يفانت الو ءاهتدع ضقنت

 .ىنكسلا يف :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۰

 © إماحلا ةدع يف باب
 ءاسنلا ةروس تلزنأل «هتنعال ءاش نم» :دوعسم نبا نعو

 نباو يئاسنلا هجرخأو .“«ارشعو رهشأ ةعبرألا دعب ""ىرصقلا
)€( 

 . هجام

 خسن یری دوعسم نبا نأ ىلع لدی اذهو [:میقلا نبا لاق]

 تالوأّول :هلوق ىهو ءقالطلا يف ىتلا ةيآلا هذهب «ةرقبلا يف ةيآلا

 فلسلا فرع ىلع اذهو (نُهَلمَح َنعَضَي نأ نُهَلَجَأ لامخآلا

 .يتآلا ثيدحلا دنع )٤۷(. مقر بابلا « ۷۳۰ /۱ دواد يبآ ننس (۱)

 هذه لوزن نإ ذإ «قالطلا ةروس ديري ۲٤۹/۳: ننسلا ماعم يف يباطخلا لاق (۲)

 نأ ْنْهَلَجَأ لاَمْخلا تالوأو :قالطلا يف لاقف «ةرقبلا لوزن دعب ناك ةروسلا

 نوُرَدَيَو مكنه نوو نيِلاو# :ةرقبلا ينو ٤[. :قالطلا] (نُهلَْح نعني
 ۲٣٠٤[. :ةرقبلا] جاوز

 .هب دوعسم نب هللا دبع نع قورسم ثیدح وه (۳)
 باب-١٠ «قالطلا باتك يف ۰٠۸/٦-٠٠۹ ىبتجنا يف يئاسنلا ًاضيآ هجرخأو

 .اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع
 اهنع ىفوتملا لماحلا باب-۷ «قالطلا باتك يف ٠٥٤/١ هننس يف هجام نباو

 ...اهجوز

 .۲۰۲۲ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 )٤( يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ ۳/ ۲۰۳.

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز )١(

 )١( ةيآلا قالطلا ةروس رقم:٤.



 ¥09 قالطلا باتك

 .ًاخسن دييقتلاو صيصختلا نومسي مهنإف «خسنلا يف

 ءاهب لمعلا يف قالطلا ةيآ ميدقت ىلع لدي ام نآرقلا يفو

 ديفي وهو «هيلإ فاضمو فاضم نلجأ :ىلاعت هلوق نأ وهو
 .هريغ نه لجأ ال نهلجأ عومجم اذه :يأ «مومعلا

 مومع ال قلطم لعف وهف «'(نهيشنأب نصبر :هلوق امأو
 قالطلا ةيآب هقلطمل ًادييقت ناک «لماحلا ريغ يف هب لمع اذٳف «هل

 .ملعأ هللاو ءنآرقلا ةلالد نم موهفملل قباطم ثيدحلاف

 .۲۲۸ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 “دلولا مآ ةدع يف باب

 وبآ نامهط نب رطم هيف :يرذنملا ظفاحلا لاقو ثيدحلا ركذ

 ."دحاو ريغ هفعض ]۱١۲/[ دقو قارولا ءاجر

 بيؤذ نب ةصيبق هيوري ثيدحلا اذه :نيدلا سمش خيشلا لاق

 :باوصلاو «ورمع نم عمسي مل ةصيبق :ينطقرادلا لاقو «ورمع نع

 .فوقوم «' "انيلع اوسبلت ال"

 .انيبن ةنس هيف ركذي مل ينعي
 .همالک رخآ «“رکنم ثیدح اذه :دمحا مامإلا لاقو

 ةصيبق نع ةويح نب ءاجر نع ىسوم نب ناميلس هاور دقو

 .مقرحلا ةدع دلولا مأ ةدع» :هلوق ءورمع نع

 )٤۸(. مقر بابلا ۷۳۰-۷۳۱ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 انيلع اوسبلت ال :لاق صاعلا نب ورمع نع ةصيبق نع ءاجر نع رطم ثيدح دنع
 رهشأ ةعبرأ اهنع ىفوتملا ةدع ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةنس :ىنثملا نبا لاق .ةنس

 .دلولا مأ ينعي «رشعو

 .دلولا مآ ةدع باب-۳۳ «قالطلا بات يف ٥۷۳ /۱ هننس يف هجام نبا هج رخو

 .۲۰۲۲۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ۲٠٣. /۳ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۲)

 .انهه ام وحنب ۳۰۹/۳ ینطقرادلا ننس (۳)

 ةياردلاو ء١٠ ١١/ بيذهتلا بيذهتو ٤٤۸/۷ ىربكلا يقهيبلا ننس :رظنا )٤(

4/۲ 

 )٥( هننس ين ينطقرادلا هاور ۳/  ۳٠١یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤٤۸/۷.



 1۰۹ قالطلا باتك

 .باوصلا هنأ ينطقرادلا هيلإ راشأ يذلا اذهو

 نب ورمع ثيدح ديبع وبأو دحأ فعض :رذنملا نبا لاقو

 .'”صاعلا

 نب ورمع ثيدح نع هللا دبع ابآ تلأس :یسوم نب دمحم لاقو

 . "حصي ال :لاقف «صاعلا

 ورمع ثيدح نم بجعي هللا دبع ابأ تيأر :ينوميملا لاقو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةنس نيأ :لاق مث ءاذه صاعلا نب
 «حاكنلا نم ةرحلا ةدع يه امنإ ءًأرشعو رهشأ ةعبرأ لاقو !؟اذه

 ." ةيرحلا ىلإ قرلا نم تجرخ ةمأ هذه اغنإو
 يف لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع اطوملا يف كلام ىور دقو

 .“«ةضيحب دتعت» :اهديس اهنع ىفوتي دلولا مأ

 :اهتدع يف ءاهقفلا فلتخاو

 نبا لوقو «“دمحأ نع روهشملا وهو «ةضيح هنأ حيحصلاف

 ٠٠۳. /۱۱ ينغملا يف ةمادق نبا هنع هلقن (۱)
 ۲۹۳/۱۱-۲٠٤. ینغملا :رظنا (۲)

 ۲٠٤/۱۱. ینغملا :رظنا (۳)
 يفوث اذإ دلولا مأ ةدع :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع ٥۹۳/۲ ًاطوملا )٤(

 .ةضيح «ءاهديس اهنع

 )١( يغم ا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ۱٠١/ ٠٠۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 ("يعفاشلاو "كلام بهذ هيلإو «ةشئاعو نامثعو رمع

 .مهریغو روث وبأو دیبع وبأو

 .ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 نسب ديعسو نيريس نباو بيسملا نب ديعس لوق وهو

 يرهزلاو زيزعلادبع نب رمعو ""سالخو دهاجمو ريبج
 .قاحسإو يعازوألاو

 وبآ اهاکح «مایآ ةسهو نیرهش دتعت :ةثلاث ةياور دمحأ نعو

WM o, 
 . باطخلا

 اهنظأ الو :يسدقملا دمحم وبأ لاق «هنع ةركنم ةياور يهو

 ينغملا يف ةمادق نباو ۱۸۸/1۸ راكذتسالا يف ربلا دبع نبا :مهنع هركذ (1)
1 -:. 

 ٥۹۳. /۲ ًاطوملاو ۱۸۸/1۸ راكذتسالا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)
 . ٠١٤/۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)

 يملا يف ةمادق نباو ء۸١/۱۸۸ راكذتسالا يف ربلا دبع نبا :امهنع هركذ )٤(
1 

 .۲۹۲ /۱۱ يملا رظنا (ه)

 .ورمع نب سالخو :عوبطملا يف (0)
 ۲٠۰. /۳ ننسلا ملاعم يف يباطخلاو ۱١/ ٠۲٠۲ ينغم ا يف ةمادق نبا :مهنع هركذ (۷)
 ۲٠۳. /۱۱ یغغملا :رظنا (۸)
 .ةمادق نبا :يڼنعي (۹)



 11 قالطلا باتك

(VD ® 

 "ةداتقو سواطو ءاطع نع كلذ يورو

 ." ضيح ثالث اهتدع :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 ءاطع لوق وهو دوعسم نباو يلع نع كلذ یوريو

 . يروثلاو يعخنلا ميهاربإو

 ) )1ينغملا ۲٣۳/۱۱.

 1-1 ينغملا يف ةمادق نبا :مهنع كلذ ركذ (۲)

 . ٠٠١١/٤ قئارلا رحبلاو ۲۹/۲ ةيادبلا حرش ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۳)

 ننسلا ماعم يف يباطخلاو ۱(۲ ينغملا يف ةمادق نبا :مهنع كلذ ركذ (6)

10/۳. 





 1۰1۳ مايصلا باتک

 مايصلا باتک

 “4ةف ةلوُفيطُب َنيِذلا ىلع :ىلاعت هلوق خسن باب
 ىلع ةيآلا هذه يف فلسلا فلتخا :نيدلا سمش خيشلا لاق

 :لاوقأ ةعبرأ

 . "سابع نبا هلاق «ةخوسنم تسيل اهنأ :اهدحأ

 .“روهمجلاو ةملس هلاق امك «ةخوسنم اهنأ :يناثلا

 هل رذع ال يذلا رداقلا اهنم صخ «ةصوصخ اهنأ :ثلاثلاو

 .لماحلاو عضرملل ةلوانتم تيقبو

 .مكح اهضعبو «خوسنم اهضعب نأ :عبارلا

 )١( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس 1۸۳.

 .۲۰۷-۲۰۸ /۳ دواد يبآ ننس رصتخو .(۲):مقر بابلا ۷۳۷-۷۳۸ /۲ دواد يآ ننس )۲(

 باب-١٠ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸/۸ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ةريبكلا ةارملاو ريبكلا خيشلا وه «ةخوسنم تسيل :لاق هنع .0...تادودَْم مايآل

 .ًانیکسم موی لک ناکم نامعطیلف اموصی نآ ناعیطتسی ال

 ُماَعْط ةيذِف ةئوقيطُي نيا ىَلَعَو ةيآلا هذه تلزن ال :عوكألا نب ةملس لاق )٤(

 .اهتخسنف اهدعب ىلا ةيآلا تلزن ىتح «يدتفيو رطب نأ دارأ نم ناک (نیکسم

 باب-١۲ «ریسفتلا باتك ين «حتفلا عم ۲۹/۸ هحیحص يف يراخبلا :هجرخا

 :یلاعت هلوق خسن نایب باب-٣۲ «مایصلا باتک يف ۸۰۲ /۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...ةيذف ةئوقيطي نيِذلا ىلَعَوآ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1164

 'نیرشعو ًاعست نوکی رھشلا باب
 نيدلا سمش خيشلا لاقف "«ناصقني ال ديع ارهش» :ركذ

 :لاق ق ركذیف اهيف دازو [ب /۱۱۲] "يرذنملا مالك اهيف جردأ ةرابع

 :لاوقآ هانعم ينو

 اذهو «ةدحاو ةنس يف اعم امهصقن عمتجي ال :اهدحأ

 . “رمح مامإلا ص رصنم

 دواد يبأ ننس رصتخو )٤(. :مقر بابلا ۷٤۲/۲-۷٤۳ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع. ۳

 ال دیع ارهش » :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةركب يبآ ثيدح وه (۲)

 .(ةجحلا وذو ناضمر :ناصقني

 وصلا باتك يف «حتفلا عم ۱٤۸/٤ هحيحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرخأو

 .ناصقني ال دیع ارهش باب-۲

 یلص هلوق ینعم نایب باب-۷ «مایصلا باتک ين ۷٩٦/۲ هحیحص يف ملسمو

 .«ناصقنی ال دیع ارهش» ملسو هيلع هللا

 ال دیع ارهش ءاج ام باب-۸ «موصلا باتک يف ۷٥/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .ناصقني

 .ديعلا يرهش يف ءاج ام باب-٩ «مایصلا باتک يف ٥۳۱/۱ هننس يف هجام نباو

 وهو «ءيش ميقلا نبا هركذيس ام ىنعم يف يرذنملا رصتخم نم عوبطملا ين سيل (۳)
 .۸۲ /۲ ننسلا ماعم يف يباطغلا مالک يف دوجوم

 :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسمو ۸٤١ :مقر ةلاسملا هللا دبع لئاسم :رظنا )٤(

ro 



 1۰10 مايصلا باتك

 ناعمتجم ال امهنأ بلاغلاو «بلاغلا ىلع جرخ اذه نأ :يناثلا

 .ًاردان عقو نإو «صقنلا يف

 .ةعامج هركذ ءاهدحو ةنسلا كلت اذهب دارملا نأ :ثلاثلاو

 ناضمر ناك نإو «باوثلاو رجألا يف ناصقني ال امهنأ :عبارلا

 .رجألا يف لماك وهف «نيرشعو ًاعست
 هنأو «ةجحلا يذ رشع يف لمعلا ليضفت اذهب دارملا نأ :سماخل ا

 .ناضمر رهش باوث نع هباوثو هرجأ صقني ال
 نم ريخألا رشعلاو ةجحلا يذ نم رشعلا مايأ يف فلتحأ دقو

 ؟لضفأ امهيأ «ناضمر

 نم ريخألا رشعلا يلايل نأ باطخلا لصفو :انخيش لاق

 «"ردقلا ةليل اهيف نإف ءةجحلا يذ رشع يلايل نم لضفأ ؛ناضمر
 ال ام يلايللا كلت يف دهتجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناکو

 .يلايللا نم اهريغ يف دهتجي

 .-ىلاعت هللا هح ر- ةيميت نبا مالسإلا خيش :وه (۱)

 ةليل اورحت» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تور (۲)

 .«ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا -

 -۳ «ردقلا ةليل لضف باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٠٠٠ هحيحص يف يراخبلا هاور

 .رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب
 ...ردقلا ةليل لضف باب-١٤ «مايصلا باتك يف ۸۲۸ /۲ هحیحص يف ملسمو

 رخاوألا رشعلا يف دهتجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :ةشئاع تلاق (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۱۹

 نم رخآلا رشعلا مايأ نم لضفأ ةجحلا يذ رشع مايأو

 :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لوقو "سابع نبا ثیدحل «ناضمر

 ."ةفرع موي ف ءاج امو ("رحنلا موي هللا دنع مايألا مظعأ»»

 ‹«نيرهشلا نيڏه ف مهفالتخا رثکی ناک سانلا نأ :سداسلا

 نأ ملسو هيلع هللا یلص مهملعأف «مهجحو مهموص لجأل

 مامتلا ىلع امهتدابع مکحف امهدادعآ تصقن نإو نيرهشلا

 ناكو «ماعلا روهش لضفأ امه نارهشلا ناذه ناك الو «لامكلاو

 .هريغ يف دهتجي ال ام

 يف داهتجالا باب-۳ «فاکتعالا باتک يف ۸۳۲/۲ هحیحص يف ملسم هاور
 .ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا

 نم لضفأ رشعلا مايأ يف لمعلا ام» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق وهو (1)

 رطاخب جرخ لجر الإ ءداهجلا الو»» :لاق ؟داهجلا الو :اولاق .«هذه يف لمعلا

 .(ءيشب عجري ملف هلامو هسفنب

 باب-١١ «نيديعلا باتك يف «حتفلا عم ٠۳١ /۲ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ

 .قيرشتلا مايأ يف لمعلا لضف
 يدهلا باب-۱۹ «كسانملا باتك يف ۳۹۹/۲-۳۷۰ هننس يف دواد وبآ هجرخآ (۲)

 .طرق نب هللا دبع ثيدح نم .غلبي نآ لبق بطع اذإ

 . ٠٥١۲ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص ين ينابلألا هححصو

 ء١١۷٠ /۲ دئاوفلا عئادب هباتک يف ميقلا نبا :مالسإلا خيش نع مالكلا اذه لقن (۳)

 .۲۸۷ ۲٣/ یواتفلا عومجم يف دوجوم وهو



 ¥1۰ مايصلا باتك

 هللا ىلص ينلا بغر «روهشلا رئاس نم هللا ىلإ بحأ امهيف لمعلا

 صقن نإو هباوث صقتي ال هنآ رخو «لمعلا يف ملسو هيلع
 .ملعأ هللاو «نارهشلا

 نم همجعم يف يناربطلا هاور ام ريسفتلا اذه دهشيو :اولاق

 ال مارح رهش لک» :هعفری هیبأ نع ةركب يبأ نب هللا دبع ثيدح

 .تاقث هدانسإ لاجرو .'«ةليل نيثالثو ءًاموي نيئالث صقني

 باوث اهيف لماعلل يأ «باوثلا ىلع الإ هلح نكي ال اذهو

 .ملعأ هللاو «هددع صقن نإو «ةليلو ًاموي نيثالث

 همجعم يف هاور يناربطلا نأ ٠٤١۷-٠٤۸ /۳ دئاوزلا عمحم يف يمثيملا ركذ (1)

 مجعملا نم عوبطملا يف هيلع فقأ لو ."حيحصلا لاجر هلاجرو" :لاق ءيبكلا

 .ريبكلا

 يبأ نب نمحرلا دبع ىلإ هدنسب ٤1/۲١-٤۷ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاورو

 مارح رهش لک» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هیبأ نع ةركب

 .هفعضو .«ةليل نوثالثو ًاموي نوثالث



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 “لالما موقلا اطخأ اذإ باب

. .0( 
 ةريره يبأ نم عمسي مل ردكنملا نب دمحم

 (۵ ۳: یره ابآ قلي مل :يزارلا ةعرز وبأ لاقو

 ۲۱٢. /۳ دواد يبأ ننس رصتخو .(٥):مقر بابلا ۷٤۳-۰۷٤٤ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا ركذ «ةريره يبأ نع ردكنملا نب دمحم ثيدح دنع

 «فقوم ةفرع لكو «نوحضت موي مكاحضأو «نورطفت موي مكرطفو») :لاق هيف

 .«فقوم عمج لكو «رحنم ةكم جاجف لكو «رحنم ىنم لكو
 ءاج ام باب-١۱ موصلا باتک يف ۸۰/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 يلا نأ ةريره يبأ نع يربقملا ديعس ثيدح نم ««...نوموصت موي موصلا»

 «نورطفت موي رطفلاو «نوموصت موي موصلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 .بيرغ نسح :لاقو .«نوحضت موي ىحضألاو

 يرهش يف ءاج ام باب-٩۹ «مايصلا باتک ين ٥۳۱/١ هننس يف هجام نباو

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم ثيدح نم .ديعلا
 .«نوحضت موي ىحضألاو «نورطفت موي رطفلا» :ملسو هيلع هللا

 ۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 . ۱٠٤/۳ يرودلا خیرات (۲)

 :ص يئالعلل ليصحتلا عماجو ء١١٠٠ :ص متاح يبآ نبال ليسارملا :رظناو

 . ٤۷٤/٩-٤۷٩ رجح نبال بیذهتلا بیذهتو ۰

 . ٠٠١۲ :ص متاح يب نبال ليسارملا :رظنا (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس «( ةريره ابأ قلي مل :يزارلا ةعرز وبأ لاقو) ةلمج (4)



 ۹ مايصلا باتك

 اغإ :لاقف ثيدحلا اذه ملعلا لهآ ضعب رسفو :يذمرتلا لاق

 .""سانلا مظعو ةعامجلا عم رطفلاو موصلا [نأ] اذه ىنعم

 الإ لالملا اوري ملف ءاودهتجا ًاموق نأ ولف «داهتجالا هليبس ناک امف
 نأ مهدنع تبث مث «ددعلا اوفوتسا ىتح اورطفي ملف ‹«نيثالثلا دعب

 ءيش ال ضام مهرطفو مهموص نإف «نيرشعو ًاعست ناك رهشلا

 ."ةداعإ مهيلع سيل «ةفرع موي

 اطایتحا ماصي ال كشلا موي نأ ى ةراشإإلا هيف :هربغ لاقو

 .سانلا موصي موي ماصي اغإو

 رمقلا عولط فرع نم نإ :لوقي نم ىلع درلا هيف :ليقو

 .ملعي م نم نود رطفيو موصي نأ هل زاج «لزانملا باسح ريدقتب

 .همالک رخآ .سانلل نکی م امک ءًاموص هل اذه نوکی ال هنآ هتداهشب

 يف ال ءاهمكح همزلي ال ةيؤرلاب درفنملا نأ ىلع ليلد هيفو
 .فيرعتلا يف الو رطفلا يف الو موصلا

 .يذمرتلا عماج نم اهتكردتساو «لصألا نم ةطقاس (1)

 .۸۰ /۳ يذمرتلا عماج (۲)
 .۸۲ /۲ ننسلا ماعم (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 “""رهشلا يمغأ اذإ باب
 اذه :خيشلا لاق مث "”يرذنملا مالكو "ةفیذح ثیدح رکذ

 نيذلا نم رثكأو قثوأ هولصو نيذلا نإف ؛حيحص هّلصَو ثيدحلا
 .هولسرأ

 لوقو «“روصنم نع ةاطرأ نب جاجحلا وه هلسرا يذلاو

 ريغ "ةفيذح نع" ثيدحلا اذه يف لاق ًادحأ ملعأ ال :يئاسنلا

 .يتالا ةفيذح ثيدح دنع (1) :مقر بابلا ۷٤٤-۷٤٥ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 نب يعبر نع رمتعملا نب روصنم نع يبضلا ديمحلا دبع نب ريرج ثيدح وهو (۲)
 اومدقت ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع شارح

 وأ لالملا اورت ىتح اوموص مث «ةدعلا اولمكت وأ لالملا اورت ىتح رهشلا

 .(ةدعلا اولمكت

 فالتخالا ركذ-۳١ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هيف يعبر ثيدح يف روصنم ىلع

 ° :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 :لاقو ءالسرمو ًادنسم يئاسنلا هجرخأو" ۲٠١: /۳ رصتخملا يف يرذنملا لاق (۳)

 ريغ "ةفيذح نع" ثيدحلا اذه يف لاق روصنم باحصأ نم ًادحأ ملعأ ال

 ركذف «روصنم نع ريرج هلصو :يقهيبلا لاقو .ديمحلا دبع نبأ ينعي- ريرج

 نع يعبر نع روصنم نع ةعامجو يروثلا هاورو .ةجح ةقث وهو «هيف ةفيذح

 ٠ .يرذنملا مالك ه.ا ."ملسو هيلع هللا ىلص يلا باحصأ ضعب
 ىلع فالتخالا ركذ-۳٠ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤ ىبتجنا يف يئاسنلا هاور )٤(

 .هيف يعبر ثيدح يف روصنم



 مايصلا باتك

 هريغو يروثلا هاور دقف الإو «يباحصلا ةيمست ىنع امنإ .""ريرج

 . لسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ ضعب نع يعبر نع

 للعي الو «يباحصلا ةيمست مدع هرضي الو ‹«لوصوم اذهو

 .كلذب

 .قبس امك يرذنملا هركذ دقو ‹«عوبطملا يف اذه يئاسنلا مالك ىلع فقأ مل (1)

 ىلع فالتخالا ركذ-۳١ «مايصلا باتك يف ٤ یبتجما يف يئاسنلا هاور (۲)

 .يروثلا قيرط نم .هيف يعبر ثيدح يف روصنم

 ۲٠٠۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 لاق مث .يميتلا ديح نب ةديبع قيرط نم ۱١١ /۲ هننس يف ينطقرادلا هاورو

 .تاقث مهلك :هبقع ينطقرادلا



 ٠ ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲

 “'نیثالث اوموصف مکیلع مغ اذإ لاق نم باب
 .يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأو :يرذنملا لاق

 اورطفأو هتيؤرل اوموص» :هيف يئاسنلا ظفلو :خيشلا لاق

 اولبقتست الو «ةدعلا "اولمکف باحس هنیبو مکنیب لاح ناف «هتیؤرل

 .“ألابقتسا رهشلا

 هاور «(«نابعش ةدع ةدعلا اولمكأف» :ًاضيأ يئاسنلل ظفل ينو

 :لاق نم باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۷) مقر بابلا ۷٤٥ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .نیثالث اوموصف مکیلع مغ نإف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع نع كامس ثيدح دنع

 ءيش نوکي نأ الإ «نيموي الو موي مايصب رهشلا اومدقت ال» :ملسو هيلع

 هنود لاح ناف «هورت یتح اوموص مث هورت یتح اوموصت الو «مکدحأ هموصي
 .«نورشعو عست رهشلاو ءاورطفأ مث «نيثالث ةدعلا اومتاف ةمامغ

 نآ ءاج ام باب-٥ «موصلا باتك يف ۷۲/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حيحص نسح :لاقو .هل راطفإلاو لالملا ةيؤرل موصلا

 ركذ-١٠ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤-٤٤۳ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هيف يعبر ثيدح يف روصنم ىلع فالتخالا
 ۲٠٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 نباو يئاسنلاو «هحيحص يف ملسم هجرخأو" :لاق مث ۲٠١ /۳ يرذنملا رصتخم (۲)

 .يتأيسو .'....ريره يبآ نع بيسم لا نب ديعس ثيدح نم امهننس ي هجام

 ."اولمكأف" :ىبتجلا يئاسنلا ننس يف (۳)

 .هجیرخت قبس ام وهو )٤(



 9Y مايصلا باتک

 . هلع ةمركع نع كامس نع ° سنوي يبآ ثيدح نم

 ةدع اولمكأف» :سابع نبا ثيدح يف لقي ملو :ينطقرادلا لاق

 .مدآ ريغ «(نابعش

 ابآ تعمس :لاق ةرم نب ورمع یئدح ةبعش اٹدح :لاق

 «قوقشلا تاذب نحنو ناضمر لاله "لهآ :لوقي يئاطلا يرتخبلا

 نبا لاقف «هلاسف سابع نبا ىلإ الجر انثعبف «لالملا يف انككشف

 هتیؤرل هدمأ هللا نإ» :[ملسو هيلع هللا یلص يلا نع] سابع

 .«نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع ف نإف

 دلاخ وبأو نيصح هاورو «ةبعش نع حیحص :ينطقرادلا لاق

 مدآ ريغ ؛«نابعش ةدع») :هيف لقي ملو «ةرم نب ورمع نع ينالادلا
 ةت وهو

 «ةريغص يبأ نب متاح وه :سنوي وبأ " :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (1)

 قيلعت ه.١ ۱۹۸١". ًاضيأ دنسملا يف وهو ٠۲ :۱ يئاسنلا ننس يف هثیدحو

 .ركاش دمحأ خيشلا

 .كشلا موي مايص -۳۷ «مايصلا باتك يف ٤/ ٤٦۲-٤٦۳ ىبتجما يئاسنلا ننس (۲)

 ۲٠٠۹. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .انللهآ :ينطقرادلا ننس يف (۳)

 .ينطقرادلا ننس نم ةدايز (6)

 . ٠١۲/۲ ينطقرادلا ننس (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲4

 ۳ حص ف ملسم هج رخأ دقو :هللا ههر يرذنملا لاق

 يبآ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم “هجام نباو "”يئاسنلاو
 لالملا متيأر اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 نيثالث اوموصف مكيلع مغ نإف ءاورطفاف هومتیار 'نإو «اوموصف

 ."«اموي

 ي ي يور دق اذه ةريره يبآ ثيدح :نيدلا سمش خيشلا لاق

 [ب ]١١۳/ :ظافلأ ةثالثب حيحصلا

 . "اذه :اهدحأ

 .قباسلا ثيدحلا يأ (۱)
 ناضمر موص بوجو باب-۲ «مایصلا باتک يف ۷٦۲/۲ ملسم حیحص (۲)

 ...لالها ةيؤرل

 ىلع فالتخالا ركذ-١٠ «مايصلا باتك يف ٤٤٠/٤ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .ثيدحلا اذه يف يرهزلا

 هتيؤرل اوموص») يف ءاج ام باب-۷ «مايصلا باتک يف ٥۳۰ /۱ هجام نبا ننس )٤(

 .(هتیؤرل اورطفأو

 .اذإو :ةقباسلا رداصملا عيمج يف )٥(

 .يرذنملا رصتخ نم عوبطملا يف كلذك يهو
 ۲۱۵-۲۱٠. /۳ يرذنملا رصتخ ()



 °1۰ مايصلا باتك

 .«نیثالث اودعف» :ةياور ينو «ةدعلا اولمكأف مکیلع

 («نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مکیلع مغ نإف» :ثلاثلا ظفللاإ

 .“هدحو يراخبلل "رخآلا ظفللا اذهو

 :نيتلعب للع دقو
 هيف هفلاخ دقو هنع دايز نب دمحم ةياور نم هنأ :امهادحإ

 .((نيثالث اوموصف») :هيف لاقف بسيملا نب ديعس

 «هتقثو هتلادع راهتشاو هتمامإل ىلوأ هتياورو :اولاق

 يأرل هتياور ةقفاوملو «هنم هرهصو ةريره يبأب هصاصتخالو

 هنباو باطخلا نب رمعو ةريره يبأ بهذم نإف «هبهذمو ةريره يبأ
 مايص :ءامسأو ةشئاعو ةيواعمو سنأو صاعلا نب ورمعو هللا دبع

 .ميغلا موي

 موص بوجو باب-۲ «مایصلا باتک يف ۷٦۲/۲ هحیحص ين ملسم هاور (۱)
 .«ددعلا اولمكأف») :هرخآ يفو . ...لالهلا ةيؤرل ناضمر

 موص بوجو باب-۲ «مایصلا باتک يف ۷٣۲/۲ هحیحص يف ملسم هاور (۲)

 . ...لالملا ةيؤرل ناضمر
 .ريخألا :عوبطملا يف (۳)

 )٤( هحيحص يف يراخبلا هاور ٠١١/٤ وصلا باتك يف «حتفلا عم ١١-باب
 نإف» :هظفلو ««...اوموصف لالملا متيأر اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوق

 .«نيڻالث نابعش ةدع اولمکاف مکيلع يبَغ

 )٥( ينغملا :يف مهنع كلذ رظنا ٠۳١/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ۲٠٠/٤



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۲٦

 هيلع هللا ىلص ينلا لوق ةريره يبأ دنع نوكي فيكف :اولاق

 ( ۰ !٩ ؟هفلاخي مث ««نابعش ةدع اولمكأف») :ملسو

 اذه انيور دقو :لاق يليعامسإلا ""اهركذ ام :ةيناثلا ةلعلا

 ةبابشو سنوي نب ىسيعو ةيلع نباو يدهم نباو ردنغ نع ثيدحلا

 دواد يبأو نوراه نب ديزيو ليمش نب رضنلاو يلع نب مصاعو

 .«نيثالث نابعش ةدع اولمكأف» :مهنم دحأ ركذي مل ءةبعش نع مهلك

 ريسفتلا هجو ىلع هدنع نم كلذ لاق مدآ نوكي نأ زوجیف

 هنع هاور نم نيب نم اذهب هنع يراخبلا دارفنال سيلف الإو «ربخلل

 ٩ “مالک رخآ اذه «هجو

 ٦١-1٤. :ص يمركلا يعرمل ناضمر نم كشلا موي موصب ناحجرلا قيقحتو

 .كانه اهعجارف ءاهديناسأب ٤١-٠٥ /۲ داعم ا داز يف ميقلا نبا اهركذو

 نأ :اوحجزو ءاملعلا لاقو ءانحجرو انلف" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (1)

 نع تبثي ام اريثكو «هتياور فلاح اذإ هيأر يف ال يباحصلا ةياور يف ةجحلا

 انرمأ دقو .ًاضيأ هنع ًاتباث ًاحيحص ًاثيدح ضراعي دانسإلا تباث يأر يباحصلا

 .ركاش دمحأ خيشلا قیلعت ھ۰۱ ."یآر ام ال یور ام عبتن نأ

 .ركذ :عوبطملا يف (۲)

 يف هنع ًالوقنم اذه همالك رظناو «عوبطم ريغ يليعامسإلل جرختسملا باتك (۳)

 ١١١- :ص يمركلا يعرمل ناحجرلا قيقحتو ۷٤/١ يزوجلا نبال قيقحتلا

 ٤/ ٠٤١. رجح نبال يرابلا حتفو ء۷١۳٤ /۲ ةيارلا بصنو ۸

 يذلا" :يليعامسإلا مالكل هركذ دعب ٤/ ٠٠١ يرابلا حتف يف رجح نبا لاق )٤(



 1۷ مايصلا باتك

 اودع ينعي «نيثالث اودعف» هيف لاقف ينطقرادلا هاور دقو

 اودعف» هيف لاقف مدآ نع يراخبلا هجرخآ :لاق مث ««نیثڻالث نابعش

 .' "ينعي" :لقي : لقي ملو ((نيڻالث نابعش

 رهاظلاو «ةاورلا ضعب نم "ينعي" :هلوق نأ ىلع لدي اذهو
 .كلذ يف سابع نبا ثيدح مدقت دقو «هلوق هنأو مدآ هنآ

 «نیڻالث نابعش ةدع اولمكاف» :هلوقب هيف ًاضيأ مدآ درفتو

 .(ةدعلا اولمكأف») :اولاق امنإ ةاورلا رئاسو

 نبا نع رانيد نب ورمع نع ةملس نب داح هاور امک
 . رابع

 مدآ نع ديزي نب ميهاربإ قيرط نم يقهيبلا هاور دقف «حیحص يليعامسلا هنظ
 عقوف .نیثالث نابعش اودع ينعي ««ًاموي نيڻالٿ اودعف مكیلع غ ناف :ظفلب

 .'ريخلا سفن يف ريسفتلا جاردإ يراخبلل

 0/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف ةيوارلا هذهو :تلق

 نم «يقهيبلا هاور امك ثيدحلل ينطقرادلا ةياور ميقلا نبا مالك يف يتايسو

 .مدآ نع دواد نب يلع قتيرط
 . ٠١۲ /۲ ينطقرادلا ننس (۱)

 .هجرخت قبس دقو (۲)

 ىلع فالتخالا ركذ-١١ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤ ىبتجما يف يئاسنلا هاور (۳)

 .هیف سابع نبا ثیدح يف رانید نب ورمع

 0 :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

0) 1» 

 . سابع نبا نع نينح نب دمحم نع ورمع نع نايفسو
 . "سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع ةريغص يبأ نب متاحو

8 )۳( 

 .' سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع صوحألا وبأو

 . يرتخبلا يبأ نع ةرم نب ورمع نع نيصحو

 .يرتخبلا يبأ نع ورمع نع ينالادلا دلاخ وبأو

 ىلع فالتخالا ركذ-١١ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤ ىبتجنا يف يئاسنلا هاور (۱)

 .هيف سابع نبا ثیدح يف رانید نب ورمع

 ۲٠٠٠. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 فالتخالا ركذ-١١ «مايصلا باتك يف ٤٤١/٤-٤٤۳ یبتجنا يف يئاسنلا هاور (۲)

 .هيف يعبر ثيدح يف روصنم ىلع

 ۲٠٠٠. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 موصلا نأ ءاج ام باب-٥ «موصلا باتك يف ۷۲/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 .حيحص نسح :لاقو .هل راطفإلاو لالملا ةيؤرل

 روصنم ىلع فالتخالا ركذ-١٠ «مايصلا باتك يف ٤٤۳/٤ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .هيف يعبر ثيدح يف

 ۲۰٠١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 رابتعا ال نآ نايب باب-٦ «مايصلا باتک يف ۷٠٠١ /۲ هحیحص يف ملسم هاور )٤(

 يف ةيزخ نباو ۰۲۸٤ /۲ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو . ...هرغصو لالملا ربكب

 اولمکأف») اهيف سیلو ۰۱۷۱/۲ هننس يف يطقرادلاو ۲۰٣-۲۰۷ /۳ هحیحص

 .«نيثالث اولمكأف») الو «((ةدعلا

 .حیحص اذه :لاق مث ۱۷۰-۱۷۱ /۲ هننس ين ينطقرادلا هاور )٥(

 .«نيثالث اولمكأف» الو ««ةدعلا اولمكاف» ثيدحلا يف سيلو



 ۹ مايصلا باتك

 :لاق نم مهنمو ««ةدعلا اولمكأف» :هثيدح يف لاق مهلك

 .«نیثالث اولمکاف»)

 يف مدآ نم ةدايزلا هذهف ء«نابعش ةدع» :مهنيب نم مدآ لاقو

 ىلع ةاورلا رئاسو «ةريره يبأ ثيدح يف يهك «سابع نبا ثيدح

 .هیف هفالخ
 .نيثيدحلا يف هنم ريسفت اذه نأ ىلع لدي اذهو :ظافحلا ضعب لاق

 نباو ةريره يبأو سابع نبا ثيدح ىلع بابلا اذه رادمو

 نب دعسو يلع نب قلطو جيدخ نب عفارو ةفيذحو ةشئاعو رمع
 .رساي نب رامعو صاقو يبأ 1/1

 :'عيداحأ ةرشع هذهف

 .امهانرکذ دقف ةریره يبآو سابع نبا ثیدح اماف
 .یمدقت دقو ةفيذحو ةشئاعو رمع نبا ثیدح امأو

 ةملك لعلف ءًأضيأ ةعست جيرخت ركذو ءطقف ثيداحأ ةعست انه ميقلا نبا ركذ (1)
 ىلاعت هللا لوجج بابلا ةياهن يف ركذاسو «ملعأ هللاو «خسانلا نم وهس انه "ةرشع

 .انه ميقلا نبا اهركذي ل یرخآ ثیداحأ

 :يلاتلاک اهجيرختو ءدواد يبآ دنع تمدقت يآ (۲)

 :رمع نب هللادبع ثیدح امآ-

 رهشلا باب-٤ «موصلا باتك يف ۷٤١-۷٤۲ /۲ هننس يف دواد وبآ هاور دقف

 .نیرشعو ًاعست نوکی



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۰

 ثیدح نم ينطقرادلا هاورف جیدخ نب عفار ثیدح امأو

 لاق :لاق جيدخ نب عفار نع يملسألا يلع نب ةلظنح نع يرهزلا

 «ناضمرل نابعش ةدع اوصحأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإف «موصب رهشلا اومدقت الو

 نإف ءاورطفأ مث ًاموي نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع ٌمُع نإف ءاورطفأف

 .”ةغلاثلا يف هماهبإ سنخو «اذكهو اذكهو اذكه رهشلا

 ىلع ةدمعلا سيلف ءًافيعض ناك نإو وهو «يدقاولا هيفو
 .هثيدح درج

 "نیول ثیدح نم ًاضیأ ینطقرادلا ہاورف قلط ثیدح امأو

 باب-١١ «موصلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ٠١١ هحيحص يف يراخبلا دنع وهو

 .«...اوموصف لالما متيآر اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق

 موص بوجو باب-۲ «مایصلا باتک يف ۷٥۹/۲ هحیحص يف ملسم دنعو

 . ...لالهلا ةيؤرل ناضمر

 :ةشئاع ثيدح امأو-

 يمغأ اذإ باب-٦ موصلا باتك يف ۷٤٤/٣ هننس يف دواد وبا هاور دقف

 .رهشلا

 .۲۰۳۹ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .رهشلا يمغأ اذإ باب )١( يف انعم مدقت دقف ءةفيذح ثيدح امأو-

 . ٠١۳/۲ ينطقرادلا ننس (۱)

 .فيرحت وهو .سنوي يبأ :عوبطملا يف (۲)



 هللا لوسر لاق :لاق هيبآ نع قلط نب سيق نع رباج نب دمحم نع
 اذإف «سانلل تيقاوم ةلهألا هللا لعج» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ةدعلا اومتأف مكيلع مغ نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر

 .هیرخآ نیثیدحو «هنم اذه تعمس :رباج نب دمح لاق ««نيڻالٿ

 ام ىلع ةدمعلاف «يوقلاب سيل ناك نإو رباج نب دمحو

 هيبأ نع دعس نب دمحم نع يئاسنلا هاورف «دعس ثيدح امأو

 اذكهو اذكهو اذكه رهشلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 يف ماهبإلا ةلاثلا يف ضبق مث» :ةياور يفو ««نيرشعو ةعست ينعي

 .«یرسیلا

 هللا ءاش نإ ءاذه دعب يتأيسف رساي نب رامع ثيدح امأو
 ."یاعت

 .فيعض «يوقلاب سيل رباج نب دمحم :لاق مث ٠١۳ /۲ ينطقرادلا ننس (۱)

 &/r. هدنسم يف دمحأ هجرخآو

 نع ناسح نب ماشه قيرط نم ۲۰۸/٤ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو
 .هوحن هب قلط نب سيق

 ىلع فالتخالا ركذ-١٠ «مايصلا باتك يف ٤٤٥/٤ ىبتجملا يئاسنلا ننس (۲)

 .هيف كلام نب دعس ثيدح يف ليعامسإ

 ۲۰۱۷-۲٠۰۱۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 دقف مويلا اذه ماص نم :هلوق وهو .كشلا موي موص ةيهارك باب )٠١( يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲

 .ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا ابأ ىصع

 :ًاضيأ بابلا ينو ءثيداحأ ةعست انه ميقلا نبا ركذ دقو

 اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقي هللا دبع نب رباج ثیدح-

 نيثالث اودعف مكيلع يمغأ نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف لالما معيار

 .((اموي

 ۲٠٠/٤. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۳۲۹ /۳ هدنسم يف دمحآ هجرخا

 .۷ ٤/ ءاورإلا يف ينابلألا هححصو

 :بزاع نب ءاربلا ثيدح-

 .ثيداح ألا نم قبس ام وحن ٠٠. /۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرخأ

 :يفقثلا ةركب يبأ ثيدح-

 ام وحن ۲۰٠/٤ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤٤/٥ هدنسم يف دمحا هجرخا

 . ًاضيا ثيداحألا نم قبس



 YY مايصلا باتک

 هذقتلا ف باب

 ظفاحلا مالك ضعب هيف جردأ ًامالك نيدلا سمش خيشلا لاق

 :" رسانلا ىلع اذه لكشأ دقو :لاق «هركذنف ""يرذنملا

 .(۸) مقر بابلا ۷٤٦/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .۲۱۷-۲۱۸ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :لجرل لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع ثیدح دنع

 مصف ترطفأ اذإف» :لاق .ال :لاق «؟ًاغیش نابعش ررس نم تمص له»)

 .«نيموي)) :ةياور يفو «ًاموي

 ٦۲- موصلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ۲۷١-۲۷٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .رهشلا رخآ نم موصلا باب
 .نابعش ررس موص باب-۳۷ «مایصلا باتک ين ۸۲۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 باوصلاو ء[ررس] ناكم [رهش] هيف ءاج دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف :هيبنت
 يف ققحلا كلذ ىلإ راشأ امك- دواد يبأ ننسل ةيدنملا ةخسنلا يف وه امك [ررس]

 .ملعأ هللاو ۱۹۱ ۰۱۸۸/۸ فارشألا ةفحت ين امكو «-ةيشاحلا

 .!؟ءيش ميقلا نبا هجردأ يذلا يرذنملا مالك نم عوبطملا يف سيلو (۲)
 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثیدحل هتضراعم وه ثيدحلا يف لاکشإلا هجو (۳)

 ناک لجر الإ نیموی الو موی موصب ناضمر اومدقت ال» :ملسو هيلع هللا یلص

 .«همصيلف ًاموص موصي

 باب-١٤٠ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ٠١۲/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .نيموي الو موي موصب ناضمر مدقتي ال
 ناضمر اومدقت ال باب-۳ «مایصلا باتک يف ۷٦۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هل ظفللاو .نیموي الو موی موصب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4

 :اولاق «ناضمر لوخدل طايتحالا ىلع ةفئاط هلمحف -

 وهو «تاغل ثالث لاهحتفو نيسلا رسكب - هراريسو رهشلا رّرَسو

 وآ ًاموي موصي نآ رطفأ اذإ هرماف «""هلاله رارستسا تقو هرخآ

 .ًاطایتحا هررس مایص نم هتاف ام ضوع نیموی
 :زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوألا مهنم «ةفئاط تلاقو -

 هرمأف هلو نم مصی | هنآ هربخأف «"ًاضیأ هرارسو «هلوا "هرس

 .“دیعسو يعازوألا نع دواد وبأ هركذ «هنم رطفأ ام ءاضقب

 .“ًاطلغ هوأرف «ريسفتلا اذه ةعامج ركنأو

 .هيف رمقلا رارستسال كلذب يمس «هرخآ رهشلا رارس نإف :اولاق

 .هفوج ءيش لک رسو هطسو انه هررس :ةفئاط تلاقو -

 ."همالك رخآ اذه ضيبلا مايأ دارآ اذه ىلعف :يقهيبلا لاق

 ةَرس نم تمصأ» هيف تاياورلا ضعب يف ناب اذه حجرو

 ننسلا ملاعمو ٠٠۷/٤ برعلا ناسلو ٠۹/۲ ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا (1)

 يباطخلل ۲/ ۸۳-۸٤.

 .هررس :عوبطملا يف (۲)

 ٤/ ٠٠۷. برعلا ناسلو ۹ /۲ ریثألا نبال ةياهنلا رظنا (۳)

 ۲٠٠/۴٤. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۲ دواد يبأ ننس )٤(

 ۸۳-۸٤. /۲ ننسلا ماعم يف يباطخلا مهنم )٥(

 ٤/ ٠٠١۷. برعلا ناسلو ٠۹ /۲ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا (0

 ٤/ ۲٠۱. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۷)



 1۰o مايصلا باتک

 .'”«رهشلا اذه

 .يمدآلا [ب ]٠١/ ةرسك «هطسو هتّرسو

 دوصقملاو «راكنإلا ماهفتسا ليبس ىلع اذه :ةفئاط تلاقو -

 .رجزلا هنم

 :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو :هحیحص يف نابح نبا لاق
 اهدارم «لعف نع رابختسا ةظفل ««رهشلا اذه ررس نم تمصأ)»

 ‹ “هنع "[ربختسملاا لعفلا كلذ لامعتسا زاوج يفنب مالعإلا

 .هلعف ول هيلع ركنم اك

 نيرتستأ» :ةشئاعل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك اذهو

 .رابختسالا ظفلب اهيلع راكنإلا هب دارأو («!؟رادجلا

 هب دارأ «لاوش نم نیموی موصب ملسو هيلع هللا یلص هرْمأو
 !!رارسلا اهنإ

 ًاموي رمقلا رستسي نيرشعو ًاعست ناك اذإ رهشلا نأ كلذو

 مایص بابحتسا باب-٦۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۸/۲ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 . ...رهش لك نم مايأ ةثالث
 ٠۹". /۲ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا (۲)

 .نابح نبا حيحص نم اهتكردتساو «لصألا نم ةطقاس (۳)

 ةكردتسملا ةطقاسلا ةملكلا نم حضتي «ىطاخ ليدعت وهو .هنم :عوبطملا يف )٤(
 .هلل دمحلاو .باوصلا هجو
 .ناسحإلا عم ٠١٤١/٠۳ هحیحص يف نابح نبا هجرخأ )٩(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۴۳

 .نيموي رمقلا رستسي :نيثالث رهشلا ناك اذإو ءادحاو

 اذه ملسو هيلع هللا ىلص ينلا "هب بطاخ يذلا تقولاو

 رمآ هلجأ نمف «نیثڻالث ناک نابعش ددع نوکی نأ هبشي باطخلا

 .""همالک رخآ «لاوش نم نیموی موصب
 دق لجرلا ناك "”رهشلا ررس موص لعل :ةفئاط تلاقو -

 .ءافولاب هرمأف «رذنب هسفن ىلع هبجوأ
 رخاوأ مايص داتعا دق ناك لجرلا كلذ لعل :ةفئاط تلاقو -

 «ناضمرل ًالابقتسا نوکی هموص نأ هنظل «نابعش رخآ كرتف “روهشلا

 .هیضقي نآ ملسو هيلع هللا یلص يښلا هل بحتساف «هنع ًايهنم نوکیف

 .«همصیلف ؛مکدحأ هموصی ناک موص الإ» :هلوقب اذه حجرو

 .ملعأ هللاو ءناثيدحلا قفتيف "ةداع ال نمل مدقتلا نع يهنلاو

 .هيف :عوبطملا يف )١(

 .ناسحإلا عم ۳٣٤ /۸ نابح نبا حیحص (۲)
 .فيرحت وهو .رهشلا اذه :عوبطملا يف (۳)

 .فيرحت وهو .(روهشلا رخاوآ) :ناكم ء(رهشلا رخآ) :عوبطملا يف )٤(

 يتأيس امك .سابع نبا ثيدح نم ء۱۰۲۲ :ص ةيشاح يف هجیرخت هرکذ قبس )٥(

 .هوحن ةريره يبأ ثيدح نم ۱٠٤١ :ص هجیرخت

 ."هل" ةدايزب .هل ةداع ال :عوبطملا يف (1)



 ¥1۰۳ مايصلا باتك

 "كشلا موي موص ةيهارك باب
 نسح هدانسإ :ىنطقرادلا لاقو :ثيدحلا ف خيشلا لاق

 ."تاقث مهلکو ‹«حیحص

 الو «مهدنع دنسم اذه :ربلا دبع نبا لاق :يرذنملا لاق

 . -كلذ يف ىنعي- نوفلتخي O (Delt) ا

 )۱٠١(. :"مقر بابلا ۷٤۹/۲-۷٥۰ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۲۲ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 ةاشب يتأف ءهيف كشي يذلا مويلا يف رامع دنع انك :لاق ةليص ثيدح دنع

 مساقلا ابأ ىصع دقف مويلا اذه ماص نم») :رامع لاقف «موقلا ضعب ىحنتف

 .«ملسو هيلع هللا یلص

 يف ءاج ام باب-۳ «موصلا باتك يف ۷۰/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .حيحص نسح :لاقو .كشلا موي موص ةيهارك

 .كشلا موي مايص-۳۷ «مايصلا باتك يف ٤/ ٤٦۲ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .كشلا موي مايص يف ءاج ام باب-۳ «مایصلا باتک يف ٥۲۷ /۱ هننس يف هجام نباو
 باب-١١ «موصلا باتك يف حتفلا عم ٠٤١/٤ هحيحص يف يراخبلا هقلعو

 .هب ًاموزجم «...اوموصف لالما متيأر اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق

 ۲٠٤٠. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 . ٠٥١۷/۲ ينطقرادلا ننس (۲)

 بصن يف يعليزلا هنع هركذ دقو ءراكذتسالا يف الو ديهمتلا ين ال اذه همالك ىلع فقأ مل (۳)

 . ٠۹۷ /۲ ریبحلا صيخلتلا ينو ۲۷۷ ١/ ةياردلا يف رجح نباو ٤٤١ /۲ ةيارلا

 )٤( يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ ۳/ ۲۲۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۳۸

 .'«هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بج مل نم» :ةريره

 رهف :مدقت كشلا موي مایص نأ ‹(«نیموی الو مويب ناضمر

 .ةهصعم
0 

 اعد اذإ») :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم ةريره وبأ مهف امك

 .هلوسرو هلل ةيصعم ةباجإلا كرت نأ "«هبجيلف هاخأ مكدحأ

 ةباجإب رمألا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٠٠٠١ /۲ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 .ةوعد ىلإ يعادلا

 نم باب-۷۲ «حاكنلا باتك ين «حتفلا عم ٠١۳/۹ هحیحص يف يراخبلا هاورو

 هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت نمو» :ظفلب .هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثیدح نم امهالک .«ملسو هيلع هللا یلص هلوسرو

 .هجیرخت مدقت (۲)

 رمألا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٠٠٥۳/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 .«بجيلف» :هرخآ يفو .ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب

 باب-١۷ «حاكنلا باتك يف حتفلا عم ۱٤۹/٩ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .«اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإ» :ظفلب ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ قح

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك



 Î مايصلا باتک

 ۾ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقي نأ زوج الو

 نأ هنم مهف ليلد ىلإ هنم ًادانتسا كلذ لوقي اغإ يباحصلاو «هلقي

 .ةيصعم هاضتقم ةفلاخ

 دقف «هنظ ام ريغ لمح هل ناکل لیلدلا كلذ ركذ ول هلعلو

 ةلالد هوجو نم ريثك يف ًاضعب مهضعب فلاخي ةباحصلا ناك
 ." صوصنلا

 لوق نأ :ثيدحلا ءاملع دنع حجارلا" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (1)
 يذلا وهو «عوفرم «هوحنو ««مساقلا ابأ ىصع دقف اذك لعف نم» يباحصلا

 .هحجرأو هيلإ بهذأ يذلا وهو .امهريغو يشكرزلاو ربلا دبع نبا هحجر

 .خيشلا قيلعت ه.١ ٦۳-٠٤". :ص يوارلا بيردت رظناو



9fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 -ناضمرب نابعش لصو ينعي- "كلذ ةيهارك ين باب

 ."همالک رخآ .ناضمر رهش ۱٠١/[ ] لاحل موصلا يف ذخأ

 :ناذخأم مه ثيدحلا اذه اودر نيذلا :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .(۱۲) مقر بابلا ۷٥۱/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيب نع نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح دنع

 .«اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا

 يف ءاج ام باب-۳۸ «موصلا باتک يف ۱۱١ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرحخاو
 نسح :لاقو .ناضمر لاح نابعش نم يناثلا فصنلا يف موصلا ةيهارك

 حص
 نأ يهنلا يف ءاج ام باب-٥ «مايصلا باتك يف ٥۲۸/۱١ هننس يف هجام نباو

 . ...موصب ناضمر مدقتي
 ۲۰٤۹. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 يذمرتلا هجرخأو" :يلاتلا لاق امنإو ۲۲٤. /۳ عوبطملا يف اذه همالک دجوي ال (۲)

 دمحأ مامإلا نع دواد وبأ ىکح .حيحص نسح :لاقو .هجام نباو يئاسنلاو

 .يرذنملا مالك رخآ ىلإ "...ركنم ثيدح اذه :لاق هنأ

 ١٠١/۳ هعماج يف يذمرتلا مالك نم ءزج وه نتملا يف روكذملا مالكلا اذهو

 اذه نم الإ هفرعن ال .حیحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح" :لوقي ثيح

 نوكي نأ «ملعلا لهأ ضعب دنع ثيدحلا اذه ىنعمو .ظفللا اذه ىلع هجولا

 ."ناضمر رهش لاح موصلا يف ذخأ ءيش نابعش نم يقب اذإف ءأرطضم لجرلا

 .يذمرتلا مالك نم دارملا ه.ا



 4۱ مايصلا باتك

 نع هب درفنا لب ًادحأ هيلع ءالعلا عباتي مل هنآ :امهدحا

 عم «ةريره يبأ باحصأ دنع ًافورعم اذه نوكي ال فيكو «سانلا

 .لمعلا هب لصتيو «ىولبلا هب معت رمآ هنآ

 يف ؛ةملس مأو ةشئاع ثيدحل ًاضراعم هونظ مهنأ :يناثلا ذخأملاو

 .""هنم ًالیلق "الإ وا هلک نابعش ملسو هيلع هللا یلص يښلا مایص

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 باتك يف حتفلا عم ٠١٠/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأف ةشئاع ثيدح امأ (۲)

 .«هلک نابعش موصی ناکو»)» :تلاق اهنع «نابعش موص باب-۲ «موصلا

 ينلا مايص باب-٤۳ «مايصلا باتک يف ۸۱۱/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 «هلک نابعش موصی ناک» :تلاق اهنع «...ناضمر ريغ يف ملسو هيلع هللا یلص

 .«اليلق الإ نابعش موصي ناک

 باتک يف ۷٣۰/۲-۷٧۱ هننس يف دواد وبا هجرخآف .ةملس مآ ثیدح امأو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع اهنع نامرب نابعش لصي نميف باب-١١ «موصلا
 .«ناضمرب هلصي «نابعش الإ ًامات ًارهش ةنسلا نم موصي نكي م هنآ») ملسو

 يف ءاج ام باب-۳۷ «موصلا باتک يف ۱۱۳/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .نسح ثيدح :لاقو .ناضمرب نابعش لاصو

 هيلع هللا ىلص ينلا موص-١۷ «مايصلا باتك يف ٤/ ٠٠١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .-يمأو وه يبأب- ملسو

 لاصو يف ءاج ام باب-٤ «ايصلا باتک يف ٥۲۸/۱ هننس يف هجام نباو

 .ناضمرب نابعش

 ۲۰٤۸. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 ەلاؤسو «'«همصیلف موص مكدحأل نوکی نآ لإ :هلوقو

 ."نابعش ررس موص نع لجرلل
 .هنم حصأ ثيداحألا هذهو :اولاق

 هحیحص ف جرخاآ "«ملسم ط رش ىلع ثیدح وهو «هتحص ف

 درفت هب هدرفتو «“ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا نع ثيداحأ ةدع

 .حيحصلا يف رئاظن ةدع هلو «لقتسم ثيدحجب ةقث

 سانلا نع لجرلا "درفت هب للعي يذلا درفتلاو :اولاق

 باپ-٤ «موصلا باتک يف ‹«حتفلا عم o۲/t\ هحيحص يف يراخبلا :هجرخآأ (۱)

 .نيموي الو موي موصب ناضمر مدقتي ال

 ناضمر اومدقت ۷ باب-۳ «مايصلا باتک ي Y1 /۲ هحیحص ف ملسمو

 .نیموي الو موی موصب

 .هوحن ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 .مدقتلا يف باب-(۳) مقر بابلا يف قبس دقو (۲)

 .ملسم طرش ىلع" :عوبطملا يف ةرابعلا نوكتف .(ًاملسم نإف) :ةدايز عوبطملا يف (۳)

 . "...جرخأ (ًاملسم نإف)

 ۱۱١٤. /۳و ۹٤1/۲ ۱۰۰٥ و ۳۷۱۰۳۰٦۰۳۹1 (۱۱۷/۱ :يف كلذ نم ()

 TTA-TTT cYTE-YTY. )1111-۲ فارشألا ةفحت :رظناو

" 

 .'وه" :ةدايزب .درفت وه :عوبطملا يف )٥(



 1۰4۳ مايصلا باتك

 .اهوركذي مل ةظفل ةدايز وأ «هوفقو ام عفر وأ «هولسرأ ام لصوب

 هدرفت نكي ل «هب درفتو ًاثيدح ىور اذإ لدعلا ةقثلا امأو
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ننسب تاقثلا درفت دق مكف «ةلع

 !؟ةمألا اهب تلمع

 مايص ىلع ةلادلا ثيداحألاب هتضراعم نظ امآو :اولاق

 موص ىلع لدت ثيداحألا كلت نإف ؛امهنيب ةضراعم الف «نابعش

 ثيدحو «يناثلا فصنلا يف داتعملا موصلا ىلعو «هلبق ام عم هفصن

 الو ةداعل ال «فصنلا دعب موصلا دمعت نم حنملا ىلع لدي ءالعلا

 ."هدقتلا ثيدح هل دهشيو «هلبق ام ىلإ ًافاضم

 ًادحأ نأ ملعن ل اذهف «هيبأ نم هعمسي م ءالعلا نوك امأو

 .هيبأ نم هعامس تبث دق ءالعلا نإف «ثيدحلا هب للع

 ريغ ةنعنعلاب هيبأ نع ءالعلا نع ملسم حيحص ينو

 .فیدح

 وهو نم رلا دبع نب ءالعلا تيقل [ ] :لاق دقو

 نع ةريره يبأ نع كوبأ كثدح تيبلا اذه برب :هل تلقف «فوطي

 .«نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال» :ثيدح يآ (۱)

 .هجيرخت قبس دقو .هيلع قفتم ثیدح وهو

 .ملسم حیحص يف هثیداحآ نع هلقن قبس ام رظنا (۲)
 .تاملك عبرأ ردقب لصألا يف ضايب (۳)



fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 الف نابعش فصتنا اذإ» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا یلص ىلا

 يبأ نع ثدحي يبأ تعمس تيبلا اذه برو :لاقف «(اوموصت

 ."هركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره

 هللاو .اهيلع فقأ من انه ةروكذملا ةصقلا نكل .هجيرخت ىتبس عوفرملا ثيدحلا (1)

 .ملعأ



 1۰40 مايصلا باتك

 “ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاولا ةداهش يف باب

 تنب ةمطاف همأ نع نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم ثيدح

 «ناضمر رهش لاله ةيؤر ىلع يلع دنع دهش الجر نآ «نیسح

 )۱٤(. :مقر بابلا ۷٥٤/۲-۷٥۷ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۲۷-۲۲۹ /۳ دواد يب ننس رصتخو

 :بابلا يف ركذ دقو

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ يبارعا ءاج :لاق سابع نبا ثيدح -

 :لاق ««؟هللا الإ هلإ ال نآ دهشتآ» :لاقف -ناضمر ينعي- لالما تير ينإ

 يف نذآ لالب ای» :لاق .معن :لاق «؟هلا لوسر ًادمحم نآ دهشتآ» :لاق .معن

 .(ًادغ اوموصيلف سانلا

 يف ءاج ام باب-۷ موصلا باتك يف ۷٤/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو
 .فالتخا هيف :لاقو .ةداهشلاب موصلا

 لجرلا ةداهش لوبق باب-۸ «مايصلا باتك يف ٤۳۷/٤ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .ناضمر رهش لاله ىلع دحاولا

 ىلع ةداهشلا يف ءاج ام باب-٦ «مایصلا باتک يف ٥۲۹/۱ هننس يف هجام نباو
 .لاللا ةيؤر

 ٥۰۷. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 هللا ىلص هللا لوسر تربخأف ءلالا سانلا یءارت :لاق رمع نبا ثیدح -

 .همايصب سانلا رمآو هماصف «هتیار ينآ ملسو هيلع

 ۲ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



3Îةيزؤجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ًاموي [موصأ :لاقو] ءاوموصي نأ سانلا رمأو :لاق هبسحأو ماصف

 .ناضمر نم ًاموي رطفأ '[نآ] نم يلإ بحأ «نابعش نم

 رمع نب صفح ليعامسإ يبآ ثيدح نم ينطقرادلا ننس ينو
 كلملا دبع نع ةناوع يبأو مادك نب [ب/١٠٠] رعسم نع “يّلُبألا

 هللا لوسر نإ» :الاق سابع نباو رمع نبا نع سواط نع ةرسيم نب

 رهش لاله ةيؤر ىلع دحاو لجر ةداهش زاجأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ةداهش زيجب ال ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :الاقو «ناضمر

 .«نيلجرب الإ راطفإلا

 ."بذكلاب هيمري متاح وبأو ًأادج فيعض اذه ليعامسإ وبآو

 .ىربكلا ننسلا نم هتكردتسا نيفوقعملا نيب ام )١(

 .ىربكلا ننسلا نم هتكردتسا نيفوقعملا نيب ام (۲)

 ۲۱۲/٤. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 . ۱۷١ /۲ هننس يف ينطقرادلاو ٠٠۳ :ص هدنسم يف يعفاشلا هاورو

 .بلاط يب نب يلع اهّدج نم نيسح تنب ةمطاف عمست ملو

 ۷١۸/١١. رجح نبال ةرهملا فاحتإ رظنا

 .ةرصبلا ةّلبأل ةبسن- ةدحاوب ةمجعملا ءابلاب ءيّلُبألا (6)

 ةيشاح نم القن ٦. :ص يهذلا هبتشمو ۲-۳ :ص يدزألل ةبسنلا هبتشم :رظنا

 ۲۸١. /۷ ةرهملا فاحتإ

 ‹«ليعامسإ وبأ يلبألا رمع نب صفح هب درفت :لاق مث ۰۱١١/۲ ينطقرادلا ننس )٥(

 .ثيدحلا فيعض وهو

 .ًاباذک ًاخیش ناک :هنع لاق ثیح ۱۸۳ /۳ لیدعتلاو حرجلا ين امك )١(



 ¥1۰4 مايصلا باتک

 “دي ىلع ءانإلاو ءادنلا عمسي لجرلا باب

 هنأب ناطقلا نبا هلعأ ثيدحلا اذه :نيدلا سمش خيشلا لاق
 نب ىلعألا دبع انثدح لاق دواد ابأ نأل لاق «هلاصتا يف كوكشم
 نع ةملس] يب نع ورمع نب دمحم نع “"'داح نع هنظأ داح

 .(۱۸) :مقر بابلا V11-۷11/۲)» دواد يبأ ننس (۱)

 .۲۳۳ /۳ يرذنملل دواد يأ ننس رصتخو

 ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع دام انثدح دامح نب ىلعألا دبع ثيدح دنع

 مكدحأ عمس اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 .((هنم هتجاح يضقي یتح هعضی الف هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا

 .'حيحص نسح": ۲۰٠۰ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ؟اذهب ناطقلا نبا ءاج نيأ نم يردأ تسل" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۲)
 نب دمحم نع دام انثدح دامح نب ىلعألا دبع انثدح" :دواد يبأ ننس يف يذلاو

 .حيحص عامسلاب لصتم دانسإ وهف ."ةريره يبأ نع ةملس يبآ نع ورمع

 نع ةملس نب دام انثدح ناسغ انثدح" ۸ دنسملا يف دمحأ هاور دق مث

 .دمحأ خويش نم ةقث وهو «عيبرلا نبا :وه ناسغو .هب "ورمع نب دمحم

 .هب "ورمع نب دمحم نع دام انثدح حور انثدح" : ۱۰۱۳۷ ًاضیآ هاور دق مث
 نع رامع يآ نب رامع نع دام انثدح حور انثدح" ۱۰٦۳۸: ًالاث هاور دق مث
 ."رجفلا غزب اذإ نذؤي نذؤملا ناكو :هيف دازو «هلثم «ةريره يبأ

 ديؤي رخآ هجو نم ثكلاثلا دانسإلاو ءةحيحص ةلصتم ةثالث ديناسأ هذهف

 .ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم هب درفني ملف «هيقباس
 ىتح ءانإلا عضي ال هنأ ىلع لديو «هلك يباطخلا ليوأت لطبي ريخألا اذهو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۸

 ."هرکذف ةريره “يبا

 ةعاس يأ :ةفيذحل انلق :لاق رز نع يئاسنلا ىور دقو

 الإ راهنلا وه» :لاق ؟ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم ترحست

 ."«علطت مل سمشلا نأ

 هللا نم ربسيت اذهو .رجفلا غوزب دعب ناذألا عمس اذإ هتجاح هنم يضقي

 .خيشلا قيلعت ه.| ."ةحيحصلا ةنسلاب ذخألاو عابتإلا يف ةمالسلاو .هلوسرو

 .ناطقلا نبا مالكل حيضوت ليلق دعب يتأيسو

 .ماهيإلاو مهولا نايب نم هتكردتساو ‹«لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(

 يف هعفر يف كوكشم ثيدح وهو" :لوقي ثيح ۲۸۲/۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۲)

 نع هنظأ داح نب ىلعألا دبع انثدح :دواد وبأ لاق «هنم هتلقن يذلا عضوملا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبآ نع ةملس يبآ نع ورمع نب دمحم نع دا

 .هرکذف ملسو هيلع هللا یلص
 رکذي مٺ هريغ ناک نٳو ..."هنظا" :دواد يبآ نع يبارعألا نبا ةياور ين اذكه

 طاقسإ هؤردي الو «كشلا ربخلا يف حدق دق هايإ هركذل وهف ءدواد يبأ نع كلذ

 الف كشلا نقيت وأ «حداق كلذف نيقي دعب كش نوكي نأ امإ هنإف «هطقسأ نم

 ."هيف ًاكوكشم يقبف ريخألا اذه نيعتي لو ءًاحداق نوكي

 ركذو روحسلا ريخأت-١٠ «مايصلا باتك يف ٤٥١/٤ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .هيف رز ىلع فالتخالا

 ٤ ءاج ام باب-۳ ‹«مايصلا باتک ٤ 01/۱ هنس ف هجام نبا :هاورو
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 :ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو

 شمعألا عمس هنأ عيكو نع هيوهار نب قاحسإ ىورف -
 .''ترحست مث «ةادغلا تيلصل ةرهشلا الول :لوقي

 وحن ةفيذحو يلعو قيدصلا ركب يبأ نع قاحسإ ركذ مث
 ةالصلا نيبو لكألا نيب ًاقرف "اووي م ءالؤهو :لاق مث ءاذه

 .“قاحسإ مالك "رخ ءةبوتكملا

 .اضيأ دوعسم نبا نع كلذ يكح دقو

 وهو «رجفلا عولطب روحسلا عانتما ىلإ روهمجلا بهذو -
 رمع نع هانعم يورو «"راصمألا ءاهقف ةماعو ةعبرألا ةمئألا لوق

 ۲۳٠/١. ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلا قاحسإ نع هركذ (۱)

 .اوري :عوبطملا يف (۲)

 .رخآ اذه :عوبطملا يف ()

 .صقان وهو «هدنسم يف هلعلو «جسوكلا لئاسم يف اذه همالك ىلع فقأ ( )٤(
 ٤/ ٠١۲-٠١١. يرابلا حتفو ٤/ ۳۲٠ ينغم ا :رظناو

 )١( ينغمل ا :يف كلذ رظنا ٤/ ٠۲٠.

 رجفلا نأ نيملسملا نيب فالخ الو": ١/ ۲۸٠ نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا لاق )٩(

 ىلع بارشلاو ماعطلا هب مرح «ةرمحلا روهظ لبق قفألا يف ضرتعملا ضيبألا
 "...مئاصلا

 نع هریسفت يف ریرج نب رفعج وبأ یکحو": ۲۱۱/۱ هریسفت يف ریثک نبا لاقو
 .اهبورغب راطفإلا زوجي امك سمشلا عولط نم كاسمإلا بجي اغنإ هنأ مهضعب
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 . سابع نباو

 اولكف» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقب :نولوألا جتحاو

 عولط دعب الإ نذؤي نکی ملو ««موتکم مآ نبا نذوي یتح اوبرشاو
 ."يراخبلا يف اذك .رجفلا

 ىتح نذؤي ال ىمعأ الجر ناکو :تایاورلا ضعب ينو
 .تحبصا تحبصأ لاقي

 .سمشلا عولط نم وه اغنإ راهنلا نإو :اولاق

 نيب ىح اوُبرشاو اولكو# :ىلاعت هلوقب روهمجلا جتحاو
 .4رجفلا َنِم دوسلا طْبَحْلا َنِم ضَيبَألا طيخْلا مک

 هتفلاخمل «هيلع مدق هل رقتسي ملعلا لهأ نم ًادحأ نظأ ام لوقلا اذهو :تلق

 ."...نآرقلا صن

 بلاطلا ةيافكو ۳۹ :ص يدتبملا ةيادب :ةعبرألا بهاذملا بتك يف رظناو

 .۷۹ :ص بلاطلا لیلدو 1۷ :ص هیبنتلاو ۱

 o / ينغملا :يف مهنع كلذ رظنا (1)

 يتلا لوق باب-١١ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٠١١ يراخبلا حيحص (۲)

 .«لالب ناذآ مکروحس نم مکنعنمي ال» ملسو هيلع هللا یلص

 .هل لاقي :عوبطملا يف (۳)

 ىمعألا ناذأ باب-١١ «ناذألا باتك يف حتفلا عم ۱۱۸/۲ يراخبلا حيحص )٤(

 .هرخب نم هل ناک اذإ

 )٥( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠۸۷.



 1۰681 مايصلا باتك

 ىتح اوبرشاو اولك» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لوقبو
 .'«موتکم ما نبا نذؤي

 الو ماعطلا مرحي ال هنإف لوألا امأف «نارجف رجفلا» :هلوقبو

 هاور ««ةالصلا لحيو ماعطلا مرحي هنإف يناثلا امأو ءةالصلا لحب

 ."هننس يف يقهيبلا

 ارز ناو فقولا هتلعو «لولعمف ةفيذح ثيدح امأو :اولاق

 “."يئاسنلا هركذ ءةفيذح عم رحست يذلا وه

 .قبس دقو «يراخبلا هجرخأ (۱)

 نآ نایب باب-۸ «مايصلا باتك ين ۷٦۸/۲ هحیحص يف ملسم هجرحخأو

 . ...رجفلا عولطب لصحم موصلا يف لوخدلا
 .سابع نب هللا دبع ثيدح نم ۲۱۹۱/٤ یربکلا يقهيبلا ننس (۲)

 يف مکاحلاو ء٥۱۸-۱/٤۱۸ هحیحص يف هجرخآ ثیح «ةيزخ نبا هححصو

 .يهذلا هقفاوو .هاجرخ لو دانسإلا حيحص :لاقو ء١٠٤ ١/ كردتسملا

 ركذو روحسلا ريخأت-١٠ «مايصلا باتك يف ٤/ ٠٠١ ىبتجما يف يئاسنلا ىور (۳)

 مث ةفيذح عم ترحست») :لاق شيبح نب رز نع «هيف رز ىلع فالتخالا

 سيلو «ةالصلا تميقأو نيتعكر انيلص دجسما انيتأ املف ءةالصلا ىلإ انجرخ
 .((ةينه الإ امهنيب

 ۲٠۳۳. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 صوصنلاو «تالواغو تالعت هذه لك" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع )٤(

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه.| ٤: ۱١١". يرابلا حتف رظناو .ةحيرص ةنيب
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 "سمشلا بورغ لبق رطفلا

 ؟روّصلا هذه يف
 . "بجي :نورثكألا لاقف -

 ءاضق ال هنأ ىلإ رهاظلا لهأو هيوهار نب قاحسإ بهذو -

 . "اسان لکا نم مکح مهمکحو «مهیلع

 .(۲۳) مقر بابلا ۷٦٥-۰۷٦٦ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .۲۳۹/۳-۲۳۸ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 ءامسأ نع يرذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ يبأ ثيدح دنع

 یلص هللا لوسر دهع يف ميغ يف ناضمر يف اموی انرطفا :تلاق ركب يبأ تنب

 .«سمشلا تعلط مث ملسو هيلع هللا

 .«؟كلذ نم بو :لاق ؟ءاضقلاب اورمأ :ماشه تلق :ةماسأ وبآ لاق

 موصلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ۲۴٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 .سمشلا تعلط مث ناضمر يف رطفأ اذإ باب-٦

 رطفأ نمیف ءاج ام باب-٥ «مایصلا باتک يف ٥۴١/۱ هننس يف هجام نباو

 .ًایسان

 يرابلا حتفو ٠٦۳/١ يجابلل ىقتنملاو ء۲/١٠٠٠ مئانصلا معئادب :رظنا (۲)

 .۳۸۹ ٤/ یغملاو ٤

 ۷٠۴۳. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :رظناف .قاحسإ بهذم ام (۳)

 ٠٤. /۲ ننسلا ماعم يف يباطخلا :مه هبسن دقف رهاظلا لهأ امأو



 1۰e مايصلا باتك

 ."دهاجمو نسحلا نع كلذ 1/١١١1] يكحو

 :رمع ىلع هيف فلتخاو

 هللا لوسر دجسم يف ًاسلاج تنک :لاق بهو نب دیز یورف

 اهيف سأكب انيتأف «رمع نمز يف ناضمر يف ملسو هيلع هللا یلص

 فشكنا مث «ليللا نم هنأ ىرن نحنو انبرشف «ةصفح تيب نم بارش
 يضقن نولوقي سانلا لعجف :لاق ءةعلاط سمشلا اذإف باحسلا

 انفناجت امو هيضقن ال هللاو :لاقف رمع كلذب عمسف «هناكم ًاموي

 ."هريغو يقهيبلا هاور «مثإل

 دلاخ هيخأ نع] ملسأ نب ديز نع اطوملا ين كلام ىور دقو

 موي يف «ناضمر يف موي تاذ رطفأ باطخلا نب رمع نآ "[ملسأ نب

 لاقف لجر هءاجف «سمشلا تباغو ىسمأ دق هنا یأرو «میغ يذ

 ربسي بطخلا :رمع لاقف «سمشلا تعلط دق نينمؤملا ريمأ اي :هل

 ۲۳٠/٤ يرابلا حتفو ١/ 4٤ يباطخلل ننسلا ماعم :يف امهنع كلذ رظنا (۱)

 .۳۸۹ ٤/ ينغملاو

 .۲۸۷ /۲ هفنصم يف ةبيش يب نبا :نسحلا نع هاورو

 هنأ دهاجم نع ۲۸٦/۲ ةبيش يبأ نباو ۱۷۷ ٤/ هفنصم يف قازرلا دبع یورو

 .يضقي
 .۲۱۷ ٤/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 AY. /¥ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ۰۱۷۹/٤ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 .اطوملا نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۳)
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 ."اندهتجا دقو

 «ىرن اميف ءاضقلا "رسي بطخلا" :هلوقب ديري :كلام لاق

 ."ہلعأ هلاو

 ."”يعفاشلا لاق كلذكو

 مدعب نذؤم "اندهتجا دقو" :هلوقو «مدقتملا رثألا ضقاني ال اذهو

 .هرمأل ريسيتو هولعف ال نيوهت وه امنإ "ريسي بطخل ا" :هلوقو ءاضقلا
 ناك نم» :هيفو رمع نع يقهيبلاو مرثألا هاور دق نكلو

 .“«هناکم اموی مصیلف رطفأ

 اهلعجو «بهو نب ديز ةياور ىلع ةياورلا هذه يقهيبلا مدقو

 .ءاضقلاب تاياورلا ترهاظت :لاقو ءاطخ

 نب ديز ىلع لمحي يسرافلا نايفس نب بوقعي ناكو :لاق

 نأ الإ ةقث ديزو :لاق ءةمدقتملا تاياورلل ةفلاخملا ةياورلا هذهب بهو

 )١( كلام اطوم ۳۰۳/۱.

 هدنسم يف يعفاشلا هقيرط نم هاورو ٠٠۳/۱ يف يقهيبلاو ۲ مالا ينو

 ىربكلا ننسلا ٤/ .۲۱۷هفنصم يف قازرلا دبع هاورو ٤/ ۱۷۸يبأ نباو

 هفنصم يف ةبيش ۲/ ۲۸۷.

 ) )۲اطوملا ٠٠۳/۱.

 .۱۲۸/۲ يعفاشلل ملا (۳)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع هاور ٤/ ۱۷۸اضيأ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ۲/۲۸٦

 .هيبأ نع ةلظنح نب يلع قيرط نم مهلك .۲۱۷ ٤/ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو
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 ."نومام ربغ 'اطخلا

 اغإو ءاضقلاب رمع نع رهاظتت مل ةياورلا نإف ءرظن هلاق اميفو
 ركذف «رمعل ًاقيدص هوب ناكو هيب نع ةلظنح نب يلع ةياور نم تءاج
 ."«هناكم اموي مصيلف رطفأ ناك نم» :اهيف لاقو ةصقلا

 .“ةياورلا هذه يف الإ ًاحجيرص ءاضقلاب رمألا رأ ملو

 .همدعل الو ءاضقلل ركذ اهيف سيلف كلام ةياور امأو

 ةياور اهلضفتو «بهو نب “ديزو ةلظنح ةياور تضراعتف

 .لضفلا نم هنيبو ةلظنح نيب ام ردقب بهو نب ديز
 رمأ هنأ :بيهص نع رظن هيف دانسإب يقهيبلا ىور دقو

 . "هذه لثم مه ترج ةصق يف ءاضقلاب هباحصأ

 .هيلع اطخلا :عوبطملا يف (1)

 ۲۱۷/٤. یربکلا يقهيبلا ننس (۲)

 .ًابيرق هجيرخت قبس (۳)
 :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع سيق نب رشب نع ةقالع نب دايز یور دقف «یلب )٤(

 .((هناکم ًاموي ضقيلف ًاموي رطفأ نم»)

 .۲۱۷ ٤/ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۰۱۷۸ ٤/ هفنصم يف قازرلا دبع هاور
 مس نمع ةقالع نب دايز نع ۲۸٦/۲ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هاور نکلو

 .رمع نع سيق نب رشب
 .ديز ةياورو :عوبطملا يف )0(

 .۲۱۸-۲۱۷ ٤/ یربکلا يقهيبلا ننس (1)
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 يضتقي سايقلا ناكل رمع نع راثآلا ضراعت ردَق ولف

 ولو «موصلا سفن نايسنك مويلا ءاقبب لهجلا نأل ؛ءاضقلا طوقس

 .هؤاضق هيلع بجي م «هموصل ًايسان لکا

 امهنم دحاو لك نإف «يسانلاو لهاجلا نيب قّرفت مل ةعيرشلاو

 رثكأ يف ايوتسا دقو «هلعف يف اطخأو هزاوج دقتعي ام لعف دق

 !؟عضوما

 [ب/۱ [۱٦ .ةددعتم عضاوم ف ىسانلا نم رذعلاب

 رومأم هنإف «هنم رذعأ موصلا ةروص ف هنإ :لاقي لقو

 هل هبحتساو هب رمأ ام ءادأ ىلإ رداب دقف ءًابابحتسا رطفلا ليجعتب

 !؟هموص دسفي فيكف «عراشلا

 «هيف هل نوذأم ريغ هلعف نأل «هنم ىلوأ ىسانلا موص داسفو

 تادسفم يف الو «جحلا يف امهنيب قري ملف ةلمجل ابو
 .كلذ ربغو ةساجنلا لمحك «ةالصلا

 نبال رئاظنلاو هابشألا :يف لهاجلاو يسانلا ماكحأ يف ةيعفاشلا بهذم رظنا (1)

 ۱۸۷-۲٠۲. :ص يطويسلل رئاظنلاو هابشألاو ۱١/۲ ٤۲ ٤٦ لیکولا



 ۱ oV مايصلا باتک

 لهاجلاو فلكم ريغ يسانلا ناب امهنيب قرفلا نم ليق امو
 وه اذه نأل «حيحص ريغف ءاضقلاب فيلكتلا هب ديرأ نإ ؛فلکم

 .هيف عزانتملا

 الو مثال ًاببس ضهتني ال يسانلا لعف نآ هب دیر نإو
 .ءىطخملا لعف كلذكف يعرشلا باطخلا هلوانتي

 هّلْعِفَف «هعطق ىلع ملقم «هموصل ركاذ ءىطخملا نأ ديرأ نإو
 دقتعي هنأل ءًأضيأ حصي الف «ءيسانلا فالخل فيلكتلا تحت لخاد

 ام لعف ىلع مدقم وهف رطفلاب رومأم هنأو «موصلا نمز جورخ
 «ويلا يف لكآلا نايسنك مويلا ءاقب يف هؤطخو ءًأزئاج هدقتعي
 .رخآلا نود امهدحأب فيلكتلا قلعتي فيكف ءاوس نالعفلاف

 نم ًانكمتم ناك ءىطخملا نأ نيتلاسملا نيب هب قرف ام دوجأو

 يسانلا فالخج «بورغلا نقيتي ىتح رطفلا رخؤي نأب هموص ماعتإ
 .زارتحالا هنكمي نكي ملو لعفلا هيلإ فاضي ال هنإف

 بوجو يف رثؤم ريغ وهف رهاظلا يف ًاقرف ناک نإو اذهو
 طيرفت ىلإ ًابوسنم ناك ولو «ًاقافتا مثإلا يف رثؤي مل امك «ءاضقلا
 ىلع لد «هنع عوضوم مثإلا نأ ىلع اوقفتا املف «مثإلا هّقِلل
 ةردابملاب رومأم وهو اميس ال «طيرفت ىلإ هيف بوسنم ريغ هلعف نأ
 .رطفلا ىلإ

 يف هيلإ بوسنم ريغ رطفلا ىلإ هاعد يذلا ببسلاو
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 ءافخو ةملظلا روهظو «يسانلا ةلاسم يف نايسنلا وهو «نيتروصلا

 اذهو «نايسنلاب هاقسو هللا همعطأ اذهف «ءىطخملا ةروص يف راهنلا

 . للا ةمعط يه» :بيهص لاق اذهو «راهنلا ءافخإب "هللا همعطأ

 هتمعط يسانلا ماعطإو «ةحابإو ًانذإ هللا ةمعط اهنإف ىلوأ اذه نكلو

 .ليلدلا ىضتقم اذهف «جرح عفرو ًاوفع

 .هاقسو هللا همعطأ :عوبطملا ف )۱(

 .هجرخت قبس دقو (۲)



 ۱۰۵۹ مايصلا باتك

 “ فاصلل كاوسلا باب

 ينلا نع ةشئاع ثيدح نم هجام نبا یور دقو :الیذم لاق

 .«كاوسلا مئاصلا لاصخ ريخ نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ."هرخآو راهنلا لوأ كاتسي :رمع نبا لاقو :يراخبلا لاق

 )۲١(. :مقر بابلا ۷٦۸/۲-۷1۹ دواد يبأ ننس (۱)

 ۲٤١-۲٤۱. /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 تيأر» :لاق هيبآ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا دیبع نب مصاع ثيدح دنع

 .«يصحأ الو دعأ ال ام «مئاص وهو كاتسي ملسو هيلع هللا یلص هللا هلوسر

 يف ءاج ام باب-۲۹ «موصلا باتک يف ۱۰٤/۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 .نسح ثيدح :لاقو .مئاصلل كاوسلا

 ٥۱١. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ملكت دقو «هللا ديبع نب مصاع هدانسإ ينو" ۲٤١١/۳: رصتخملا يف يرذنملا لاق

 :لاقف ةمجرتلا ين ًاقلعم هحيحص يف ثيدحلا اذه يراخبلا ركذو .دحاو ريغ هيف

 يف ًاقلعم يراخبلا هركذو .يرذنملا مالك 4. ."ةعيبر نب رماع نع ركذيو
 بطرلا كاوس باب -۲۷ «موصلا باتك يف حتفلا عم ۱۸۷/٤ هحيحص

 .مئاصلل سبايلاو

 كاوسلا يف ءاج ام باب-۱۷ «مايصلا باتك يف ٥۳٦/۱ هجام نبا ننس (۲)

 .مئاصلل لحكلاو

 ۳۷١. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 لاستغا باب-١٠ وصلا باتك يف حتفلا عم ۱۸١/٤ يراخبلا حيحص (۳)

 .اقلعم .مئاصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰1۰

 مئاص وهو ًاکاوس باد ادحأ تیار ام :ریدح نب دایز لاقو

 هأور «يوذ دق دوعب :لاق هارأ «هنع هللا یضر رمع نم

 ."ىقهيبلا

 :ملسو هيلع هللا یلص [1/۱۱۷] هلوق مومعب هيلع جتحا ولو

 .ةجح تناكل (ةالص لک دنع كاوسلاب مهترمأل»

 ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا») :ملسو هيلع هللا یلص هلوقبو

 .«برلل

 لو «ليصفت ريغ نم كاوسلا يف ةبغرملا ثيداحألا رئاسو

 .حيحص ثيدح هنم مئاصلا عنم يف َءيجب

 .ديبع يبأ نع ۲۷۳ ١/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف امك .سبي :ينعي (۱)

 .۲۷۳-۲۷۲ ١/ یربکلا ننسلا يف (۲)

 ۲۹٥« /۲ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ٠۲١٠/٤ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ١١١/۲. لاجرلا ةفرعمو للعلا يف دمحأو

 نم .كاوسلا باب-١٠ «ةراهطلا باتك يف ۲۲۰/۱ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .ةريره يبأ ثيدح

 باب-۸ «ةعمجلا باتك يف «حتفلا عم ٤١ /۲ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .«ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل» :ظفلب ءةعمجلا موي كاوسلا

 يف بيغرتلا باب-١ «ةراهطلا باتك يف ٠۷١/١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرحخأ )٤(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .كاوسلا

 .0 :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ۱۰٩۱ مايصلا باتك

 متمص اذإ) فيعض دانسإب يلع نع يور دقو :يقهيبلا لاق

 سبيت مئاص نم سيل هنإف «يشعلاب اوكاتست الو ةادغلاب اوكاتساف
 .'«ةمايقلا موي هينيع نيب ًارون اتناك الإ يشعلاب هاتفش

 كل :لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع سيق نب ""رمع یورو

 هللا دنع بیطأ اصلا من فولخل»» لوت ملسو هع هلا یلص هلا

 "كسملا حير نم

 راثآلاو ننسلا ةفرعم يف كلذكو ۲۷٤/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (1)

 .هفعضو ۷/۳

 .ًاضيأ هفعضو ۲۰٤ /۲ هننس يف ينطقرادلا هاورو

 .ًاعوفرم ١/ ۸١ راخزلا رحبلا يف رازبلا هاورو

 .ورمع :عوبطملا يف (۲)
 یرکلا ننسلا ف يقهيبلا هقیرط نمو ۳/۲ هلنس ف ينطقرادلا هاور )۳(

 ٤/۷

 :رثألا اذه دنع ينطقرادلا ننس ىلع هقيلعت يف يدابآ دمحم بيطلا وبأ لاقو

 ام رثألا اذه ضراعيو «ثيدحلا فيعض لدنسب روهشملا وه سيق نب رمع"

 نب ذاعم تلأس :لاق منغ نب نمحرلا دبع نع ...همجعم يف يناربطلا هجرخأ

 يأ :لاق ؟كوستأ راهنلا يأ :تلق .معن :لاق ؟مئاص انأو كوستأ :لبج

 نإ :نولوقيو ءةيشع هنوهركي سانلا نإ :تلق .ةيشع وأ ةودغ تئش راهنلا

 نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 دب ال هنأ ملعي وهو كاوسلاب مهرمأ دقل ! هللا ناحبس :لاقف .«كسملا حير



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۲

 رمع نباو رمع نع تباثلاف «ةريره يبآ نع حص ول اذهو

 دعب نم هنوهرکي مهنإف ءًاضيأ هنوفلاخ هنوهرکي نیذلاو هفلاخي
 .ملعأ هّللاو «هنوهرکی ال ملعلا لهآ رثكأو «لاوزلا

 هدنس :صيخلتلا يف ظفاحلا لاق .ثيدحلا «فولخ مئاصلا مفب نوكي نأ

 ھ.| ."دیج

 :هيلع قفتم (...مئاصلا مف فولخل» :ةريره يبأ ثيدحو

 باب-۹ موصلا باتک يف «حتفلا عم ۱٤١/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .؟متئش نإ مئاص ينإ :لوقي له

 .مايصلا لضف باب-۳۰ «ایصلا بانک يف ۸۰۷/۲ هحیحص يف ملسمو



 1۰۳ مايصلا باتک

 جتحي مئاصلا

 ."يئاسنلا هجرخأو :يرذنملا لاق «"دواد يبأ ثيداحأ ركذ

 لاق سوأ نب دادش نع هيف يئاسنلا ظفلو :ميقلا نبا لاق
 نامثل ةكم حتف ماع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عم يشمأ تنك

 مجتحجي لجرب رمف «ناضمر نم تضم ةرشع “عست وأ ةرشع
 .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» :لاقف

 هلا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع هجام نبا یورو :لاق

 يف :هيف بابلا ةمجرتو .(۲۸) :مقر بابلا ۷۷٠-۷۷۳ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .مجتحي مئاصلا

 :سوآ نب دادشو نابوث يثيدح هللا هر دواد وبأ رکذ )۲(

 باتک يف ٥۳۷/١ هننس ين هجام نبا :ًاضیآ هجرخآ دقف نابوث ثیدح امآ-

 .مئاصلل ةماجحلا يف ءاج ام باب-۸٠ «مايصلا

 .۲۰۷۸ «۲۰۷۷ «۲۰۷ ۴ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 يف ٥۳۷/۱ هننس يف ًاضیآ هجام نبا هجرخآ دقف «سوآ نب دادش ثیدح امأو-

 .مئاصلل ةماجحلا ين ءاج ام باب-۸٠ «مايصلا باتك

 ۲۰۷٠. ۲۰۷۵ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 دادش ثیدح ىلع وه اذه همالکو ۲٤٤/٣ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ ()

 ."هجام نباو يتاسنلا هجرخآو" :لاق ثيح «سوأ نبا
 .يتأيس امك ىربكلا ننسلا يف هجرخأ يئاسنلاو

 .فيرحت وهو «"عبس" :عوبطملا يف )٤(
 )١( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۲/ ۲۱۷.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰“ ٤

 يف دمحآ هاورو .'«موجحملاو مجاحلا رطفأ» :لاق ملسو هيلع

۳( 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع ًاضيأ دمحأ ىورو

 ."«موجحملاو مجاحلا رطفأ)»)

 هيلع هللا ىلص يلا نع ديز نب ةماسأ نع ًاضيأ دمحأ ىورو

 “«موجحلاو مجاحلا رطفأ»» :ملسو

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يلع نع نسحلا ىورو

 .يئاسنلا هاور ««موجحناو مجاحلا رطفأ)»)

 رطفأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ىسوم يبأ نعو

 "فقولاب هلعأو ىئاسنلا هاور ««(موجحملاو مجاحلا

 هللا لوسر يلع رم»» لاق هنآ يعجشألا نانس نب لقعم نعو

 نم تلخ ةليل ةرشع نامث يف مجتحأ انأ و ملسو هيلع هللا یلص

 هدكنسم

 ةماجحلا يف ءاج ام باب-۸ «مايصلا باتک يف ٥۳۷/١ هجام نبا ننس (۱)

 .مئاصلل

 . ٠۳١١ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 . ۱۲۲/٤ دمحا دنسم (۲)

 ) )۳دمحأ دنسم ٦/ ۱۵٥۷ء ۲۵٥۸.

 )٤( دمحا دنسم ٥/ ۲۱۰.

 )٥( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۲/ ۲۲۲.

 .۲۳۱ /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()



 1۰0 مايصلا باتك

 "يئاسنلاو "دما هاور ««موجحلاو مجاحلا رطفأ :لاقف «ناضمر

 .لقعم "نع نسحلا نع
 نع راسي نب لقعم “نع نسحلا نع ًاضيآ يئاسنلا هاورو

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 هللا ىلص ينلا باحصأ نم دحاو ريغ نع نسحلا نعو

 .يئاسنلا هاور .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» :لاق ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ءاطع نعو

 .يئاسنلا هاور ««موجحلاو مجاحلا رطفأ» :ملسو هيلع

 ٤۷٤ ٤۸۰. /۳ دمحا دنسم (۱)

 ۲۲٤/۲. یربکلا ننسلا (۲)

 .وهس وهو "نب" :لصألا يف ()

 .ًاضيأ وهس وهو "نب" :لصألا يف ()

 .۲۲۳ /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا )٥(

 ۲۲٤/۲. یربکلا ننسلا (0

 .۲۳۱/۲ یربکلا ننسلا (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰٦٦

 مجاحلا رطفأ) ثيداحأ :دمحأ لاق :يرذنملا لاق

 اهضعب دشی ««يلوب الإ حاکن ال» و ««موجحملاو [ب /۷]

 .“اهيلإ بهذأ انآو ءًاضعب

 ةريره يبأ نع ءاطع ثيدح :ةعرز وبأ لاقو :ميقلا نبا لاق

 يذمرتلا هركذ .نسح ثيدح "«موجحلاو مجاحلا رطفأ» ًاعوفرم
. ( 
 . هم

 رطفأ)) :يف ملعأ ال :هنع ةياور يف ًاضيأ ينيدملا نب يلع لاقو

 ۱. دخ نب عفار ثیدح نم حصأ ًاغیدح «مجاحلا

 دقو «نيحيحص لإ نثيدحلا یر ال :دادش ثیدح ف لاق

 يقهيبلل ىربكلا ننسلا :يف دمحأ مامإلا لوق رظناو ء٠٠٤٠ / يرذنملا رصتح (1)

 ۲٣٣/۳. يدع نبال لماکلاو ٤

 ۳٠٤. /۲ هدنسم يف دمحا هجرخآ ةریره يبآ ثيدح (۲)

 يف رابتعالا ين يمزاحلاو ۲٦۷/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا كلذ ركذ (۳)

 ۳٤۹. :ص راثآلا نم خوسنملاو خسانلا

 )٤( هعماج يف يذمرتلا :هجرخا عفار ثيدح ۳/٠٤٤ موصلا باتك يف ٠۰-باب

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو «مئاصلل ةماجحلا ةيهارك

 :مقرب يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو 1۲١.

 )٥( يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ٤/ ۲٦۷ةيزخ نبا حيحصو ۳/ ۲۲۷«

 :ص يمزاحلل رابتعالاو ۳٠١.

 .لاقو :اهنأ ىلإ ةراشإ طوطخملا ةيشاح يف )١(



 ¥1۰0 مايصلا باتک

 ."اههنم هعمس ءامسأ وبأ نوکی نأ نک

 رطفأ») :ثیدح يدنع حص :يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو

 .هب لوقأو «سوأ نب دادشو نابوث ۽ ی ثیدح («موجحاو مجاحلا

 ثیدح هدنع حص هنأ رکذو «هب لوقي لبنح نب دمحأ تعمسو

۳( 
 دادشو نابوث

 حيحص دانسإ اذه :دادش ثیدح ين يبرحلا مي ميهاربإ لاقو

 .“لوقن هبو «ديناسأب حيحص ثيدحلا اذهو :لاق .ةجحلا هب موقت

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق لالب نع رهش نع ةداتق نعو

 يئاسنلا هاور «(موجحلاو مجاحلا رطفأ» ملسو هيلع

 سيل :لاقف يراخبلا تلاس :للعلا باتك يف يذمرتلا لاقو

 :ص يمزاحلل رابتعالاو ۲٠٠/٤ ۲٦۷ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (1)
۱ . 

 .ثيدح نم :عوبطملا يف (۲)

 ٤/ ۲٠۷. يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ()

 .يبرحلا ميهاربإ :لصألا يف اذكه ()

 يف يمزاحلاو ۲٠۷/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لقن دقف .ًاطخ هنظأو

 .هيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ نع لوقلا اذه ٠٠۲. :ص رابتعالا

 )٥( يقهيبلل ىربكلا ننسلا ٤/ ۲٠۷.

 ۲۲١. /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 . ۱۲/١ هدنسم يف دمحآ هجرخآو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۹۸

 .[ نابوثو] «سوأ نب دادش ثيدح نم حصأ ءيش بابلا اذه ي

 ؟بارطضالا نم هيف امو :تلقف

 نع یور ديعس نب ییجب نأل ؟؛حیحص يدنع امهالک :لاقف

 دادش نع ثعشألا يبأ نعو «نابوث نع ءامسأ يبأ نع ةبالق يبأ
 . "یی نیٹیدحلا

 .ريبكلا يذمرتلا للع نم اهتکردتسا ةدايزلا )1(

 ۳۹۲/۱-٠٠۳. ریبکلا يذمرتلا للع (۲)



 1۰3۹ مايصلا باتك

 “كلذ يف ةصخرلا

 دواد يبأ ننس رصتخو .(۲۹) :مقر بابلا ۷۷۳/۲-۷۷٤ دواد يبآ ننس (۱)

 :ةيلاتلا ثيداحألا بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو ۳ -۲٤۹.

 مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ةمركع ثيدح -

 .مئاص رهو

 باپ-۲ «موصلا باتک ف ‹«حتفلا عم 0/4 هحیحص ف يراخبلا :هجرحخأو

 .مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا

 يف ةصخرلا نم ءاج ام باب-١٦ «موصلا باتك يف ٠٤١١/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .((مئاص مرح وهو)) : ظفلب .حیحص نسح ثيدح :لاقو كلذ

 مجتحا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ :سابع نبا نع مسقم ثیدح -

 .مرح مئاص وهو

 نم ءاج ام باب-۱٦ «موصلا باتک يف ۱٤١ /۳ هعماج يف يذمرتلا :هجرخأو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو كلذ يف ةصخرلا

 ةماجحلا يف ءاج ام باب-۱۸ «مایصلا باتک يف ٥۳۷/۱ هننس يف هجام نباو

 . ۱۲ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .مئاصلل

 هللا یلص هللا لوسر نأ :ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ نم لجر ثیدح -

 ليقف «هباحصأ ىلع ُءاقبإ امهمرجي لو ءةلصاوملاو ةماجحلا نع ىهن ملسو هيلع
 يبرو «رحسلا ىلإ لصاوأ ينإ)» :لاقف .رحسلا ىلإ لصاوت كنإ ءهللا لوسر اي :هل

 .«ينيقسيو ينمعطي

 ٩۹ :مقرب دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو

 .دهجلا ةيهارك الإ مئاصلل ةماجحلا عدن انك ام :لاق سنأ ثيدح -

 باب-۳۲ «موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۰٣/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخآو

 .مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۷۰

 :لاقف «يرذنملا ظفاحلا مالك ىلع نيدلا سمش خيشلا ليذ

 ةماجحلا تهرك ام لوأ :لاق سنأ نع هننس يف ينطقرادلا یورو

 يلا هب رمف» «مئاص وهو مجتحا بلاط يبأ نب رفعج نأ «مئاصلل

 هللا ىلص ينلا صخر مث «ناذه رطفأ :لاقف ملسو هيلع هللا یلص
 وهو مجتحي سنا ناکو ««مئاصلل ةماجحلا يف دعب ملسو هيلع

 .ةلع هل ملعأ الو «تاقث مهلك :ينطقرادلا لاق .مئاص

 ةلبقلا يف هللا لوسر صخر» لاق يردخلا ديعس يبأ نعو

 .يئاسنلا هاور «ةماجحلا ين صخرو مئاصلل

 كلذ ىوريو «ءاملعلا نم ةعامج ثيداحألا هذه ىلإ بهذف

 نب هللا دبعو سابع نباو دوعسم نباو صاقو يبآ نب دعس نع

 ديعس يبأو ةملس مأو ةشئاعو مقرأ نب ديزو يلع نب نيسحلاو رمع

 .۱۸۲ /۲ ینطقرادلا ننس (۱)

 -ًآ 1/۱/۲ قيقحتلا حيقنت يف ثيدحلا فعضو يداها دبع نبا ظفاحلا هبقعتو

 .با//۲

 ءايضلاو ۲٦۸/٤ ىركلا ننسلا يف يقهيبلا :هجرخأ ينطقرادلا قيرط نمو

 . ٠١١/١ ةراتخملا يف

 ۲۳۰/۳-۲۳۱ هحیحص يف ةيزخ نبا هاورو ۲۳٠/۲. یربکلا ننسلا (۲)

 .تاقث مهلک :لاقو ۲ هننس يف ينطقرادلاو

 لوق نم جردم هيف ةماجحلا ركذ نأ ۲۳٠۱/۳ هحیحص يف ةيزخ نبا حجرو

 .يباحصلا



 ۷۹¥۱۰ مايصلا باتك

.0( 
 .'ةريره يبأو يردخلا

. . ۳( 
 . امهريغو ريبج نب ديعسو ريبزلا نب ةورع بهذم وهو

 .ةفينح وبأو «(“ىعفاشلاو “كلام :هب لاقو

 يبأ نب يلع :مهنم ةعامج اهب رطفلا ثيداحأ ىلإ بهذو
 .يرعشألا یسوم وبأو «بلاط

 قازرلا دبع فتصمو ۲۹۸/١ اطوملا :يف ةباحصلا نع درو ام رظنا (1)

 راثآلا يناعم حرشو ۳۰۸/۲-۰۰۹ ةبیش يبأ نبا فنصمو ٤,۲ ۰۲۱٤

۲/-11. 

 ۳٥٤ :ص يمزاحلل رابتعالاو ٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظناو

 ٦/ ٠٠۵. یلحناو ٤/ ۳٠۰ ينغملاو

 ١٩۱۱/٤ ۲٠٤. قازرلا دبع فنصمو ۰۲۹۸ /۱ اطوملا :رظنا (۲)

 ٤/ ٠١. ینغملاو ۳٥٤ :ص يمزاحلل رابتعالا :رظناو

 يناوريقللا ةلاسرلاو ١/. ةنودملاو ۲۹۸/۱ ًاطوملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۳)

 :ص 1١ .

 نيبلاطلا ةضورو ۳٤۹/٦ عومجلاو ۱۲۸/۲ مألا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا )٤(

14/۲ 

 عئادبو ٥۷/۳ طوسبملاو ۹۹/۲ راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا )٥(

 .1۷/۲ عئانصلا

 يبأ نبا فنصمو ٤/ ۲۱۰-۲٠۲ قازرلا دبع فنصم :يف امهنع كلذ رظنا (0)

 ۲٠٠/٤. ىربکلا يقهيبلا ننسو ٠۲٠١/٤ ةبيش

 ينغملا :رظناو ٤/ ٠١ ىلحاو ٦/ ٠٠٠.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۷۲

 نم دحاو ريغ نع نسحلا نع هيبأ نع رمتعملا ىورو
 مجاحلا رطفأ» [۸٠١/1]:اولاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ

 .'يئاسنلا هركذ .«موجحلاو

 مجاحلا رطفأ» حلاص وبأ هنع ىورف ةريره وبأ امأو

 .يئاسنلا هركذ «(«موجحاو

 ام محَحأ ول :لاق هنأ هیبآ نع روث نب قیقش هنع یورو

 .ًاضيأ يئاسنلاو ”قازرلا دبع هركذ تْيّلاب
 رطفأ» :اهنع “ةورع نب ضايعو ءاطع ىورف ةشئاع امأو

 .يئاسنلا هركذ ««موجحلاو مجاحلا

 ۲۲٤/۲. یربکلا يئاسنلا ننس (۱)

 ۲۲٣/۲. یربکلا ننسلا (۲)

 ٤/ ۲۱٠۰. هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ۲۱۱/٤. قازرلا دبع فنصم (۳)

 ۲۲٠/۲. یربکلا يئاسنلا ننس ()

 ضايع" امأو .حابر يبأ نبا وهف ءاطع امأ" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع ()

 يعبات وهو "يراقلا دبع نب ورمع نب ضايع نب ةورع" :هنأ لاقيف "ةورع نب

 :۸ و ۱۸٩-۱۸۷ :۷ بیذهتلا :رظنا .لوهجم هنأو «هریغ هنأ لاقیو «فورعم

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه۱ ١.

 .۲۲۸/۲ یربکلا ننسلا ()

 ۷/۲ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هأورو



 ۰۷۳ مايصلا باتك

 .“"اهنع ةصخرلا تيور :يقهيبلا لاقو

 حابر يبأ نب ءاطع :نيعباتلا نم "اهب رطفلا ىلإ بهذو

 .'نیریس نباو نسحلاو
 «“يعازوألاو “يدهم نب نمحرلا دبع كلذ ىلإ بهذو

 “رذنملا نب ركب وبأو «"هيوهار نب قاحسإو "دمج مامإلاو
.- ۰ )0( 

 . ةميزخ نب قاحسإ نب دمحو

 .هدنسي ملو ۲٠٤/٤ یربکلا ننسلا (۱)

 ۲۱۳/٤. هفنصم يف قازرلا دبع هدنسأو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 يبآ نبا فنصمو ۲/٤ قازرلا دبع فنصم :يف نيعباتلا نع درو ام رظنا (۳)

 ٤/ ٠٠١. ىنغملا :رظناو ۳٠۷. /۲ ةبيش

 )٤( ينغملا :رظنا ٤/ ٠١.

 :ص ءاهقفلا فالتخا يف يزورملاو ٠۲ :ص رابتعالا يف يمزاحلا :هنع هرکذ )٥(

 ۲۰٠/٤. يرابلا حتف يف رجح نباو ٠٥

 )١( هللا دبع لئاسم :ةلبانحلا بهذمل رظنا ١/٦۲۲-٦۳٠ يغملاو ٠٠١/٤

 فاصنإلاو ۳۰۲/۳.

 .۷۳۸ ء١۷۴۳ «۷۰۸ :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :رظنا (۷)

 ٤/ ٠ ٠. يغملا يف ةمادق نباو ٠٠٤ :ص رابتعالا يف يمزاحلا :هنع هركذ (۸)

 رطفت ةماجحلا نأ نايبلا ركذ باب" :بّوب ثيح ۲۲۹/۳ ةميزخ نبا حیحص (۹)

 رصتناو .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» ثيداحأ ركذ مث ."ًاعيج موجحلاو مجاحلا

 ۲۳٠/۳. یتح نیفلاخملا ىلع درو لوقلا اذه



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4:

 :ةبوجاب رطفلا ثيداحأ نع نوصخرملا باجأو
 .اهليلعتو اهيف حدقلا :اهدحأ

 .اهيف خسنلا ىوعد :يناثلا

 لجأل لب «ةماجحلا لجأل نكي مل اهيف رطفلا نأ :ثلافلا

 .ليلعتلل ال «فيرعتلل موجحلاو مجاحلا ركذو ءةبيغلا
 هقحلي ال رطفي نأل ضرعت دق هنأ ىنعم ىلع اهليوأت :عبارلا

 ."رطفي" ىنعمب "رطفأ" ف «فعضلا نم

 ىلص ينلا رورمو ةقيقح ارطفأ امهنأو هتقيقح ىلع هنأ :سماخلا
 ملسو هيلع هللا یلص ربخاف ءرطفلا تقو يف ءاسم ناک امهب ملسو هيلع هللا

 .ابحأ ام اعنصيلف ينعي ءرطفلا تقو يف الخدو ارطفأ دق امهنأ

 هللا لوسر رم :دوعسم نب هللا دبع نع ۱۸٤/٤ ءافعضلا يف يليقعلا ىور (1)

 مو ءامهدحأ باتغاف ءرخآلا امهدحأ مجحي نيلجر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 ةمججاحلل ال :هللا دبع لاق .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» :لاق .رخآلا هيلع ركني

 .ةبيغلل نكلو
 . ٤0۸/٦ لادتعالا نازيم يف يهذلا هفعض كلذكو «هل هجارخإ دعب يليقعلا هفعضو

 نابوث نع ثعشألا يبأ نع ٤١١/۳ رائآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا ىورو

 ضرقي وهو «مجتحي وهو لجرب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رم» :لاق
 .ثیدحلا رکذ مث «(الجر

 .هدنس يف كورتم دوجول ٤/ ۲٠١ يرابلا حتف يف رجح نبا هفعضو

 .ارطفأ دق :عوبطملا يف (۲)



 Vo مايصلا باتك

 نع ربخأ هنأ ال ءامهيلع ءاعدو ظيلغت اذه نأ :سداسلا

 .امهرطفب يعرش مکح
 سه :ءاج امك ءامهموص باوث لاطبإ ىنعمب امهراطفإ نأ :عباسلا

 نيميلاو ءوسلا ةرظنلاو .ةميمنلاو ءةبيغلاو «بذكلا :مئاصلا نرطفي

 ."«امهدشآ وهو ناسللا ثدح :ناثدح ثدحلا» :ءاج امكو «('(ةيذاكلا

 ذخألا ناكل ةلمج رابخألا ضراعت ردق ول هنأ :نماثلا

 ةعيرشلا لوصأ دهاوشو سايقلاب اهديأتل ىلوأ ةصخرلا ثيداحاأب
 نم جراخلاب ال فوجلا لخدي اب نوكي نأ هسايق اغإ رطفلا ذإ ءاه

 .هوغنو طيرشتلاو داصفلاك

 :حصي ءيش ةبوجألا هذه يف سيل :نورطغملا لاق

 نأشلا اذهب نيفراعلا ةمئألا نإف «لطابف نيللعملا باوج امأ -

 نسح امإ يقابلاو «مدقت امك ءاهضعب حيحصتب مهاوقأ ترهاظت دق

 دهاوشلل حلصي وهف فيعض امإو «هدحو هب جاجتحالل حلصي

 .عوضوم اذهو :هبقع لاق مث .. ۲ تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هاور (1)

 يهاولاو عوضوملاو فعضلا ديدش نع يهإلا فشكلا يف يسلبارطلا هركذو

 .عوضوم ربخ :لاق مث “۱

 قيقحتلا يف يزوجلا نبا هركذو ٠٠١/۲. رابخألا سودرف يف ثيدحلا (۲)

 .نيعضوملا يف هفعضو ١/ ٠٠١ ةيهانتملا للعلا يفو ١

 .سابع نبا ىلع ًافوقوم ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۱۸٥ /۱ طسولا يف رذنملا نبا هاورو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۷٦

 هيلع ةدمعلا سيلو «تاعباتملاو

 ميهاربإو ينيدملا نب يلعو قاحسإو دمحأ كلذ ححص نمو

 .رذنملا نباو يراخبلاو يمرادلا ديعس نب نامثعو "يبرحلا

 ظوفحم لصألا اذه ناب دهشي ثيدحلاب ملع هل نم لکو
 هتاور ةقثو «هقرط ددعتل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 .ةلادعلاب مهراهتشاو

 يهو ”ةلىسبلاب رهجلا ثيداحأ ىلإ بهذي نمم بجعلاو :اولاق

 .ثيداحألا هذه كرتيو ءةحصلاو ةرهشلا يف ثيداحألا هذه نود

 اهفعض عم “ءيقلاب [ب /۱۱۸1 رطفلا ثیداحأ كلذكو

 !؟ةماجحلاب رطفلا ثيداحأ نم عقت نيأو ءاهتلقو

 .“رفسلا يف مامتإلا ثيداحأ كلذكو

 .“هرثكأو ضيحلا لقآ ثيداحأو

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا نأ قبسو ."يبرحلا ميهاربإو" :لصألا يف اذكه )١(

 نب ميهاربإ نب قاحسإ نع هولقن ٠٠۲ :ص رابتعالا يف يمزاحخلاو ٤

 .ملعأ هّللاو .هیوهار

 ۳۳١-٠٠١٠۹. /۱ ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۲)

 . ٤٤۸/۲-٤٤۹ ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۳)

 )٤( ةيارلا بصن :يف اهرظنا ۲/ ۱۹۲-۱۹۱.

 )٥( ةيارلا بصن :يف اهرظنا ۱۹۳-۱۹۱/۱.



 ۷ مايصلا باتك

 . "هارد ةرشعب رهملا ريدقت ثيداحأو

 ."رمتلا ذيبنب ءوضولا ثيداحأو

 .حاكنلا يف ةداهشلا ثيداحأو

 .“ناتبرض مميتلا ثيداحأو

 .عتمتلا ىلإ جحلا خسف نم عنملا ثيداحأو

 ."ضئاحلاو بنجلا ىلع ةءارقلا ميرحت ثيداحأو

 ."نيتلقلاب ةساجنلا لمحي يذلا ءاملا ريدقت ثيداحأو

 نم فرعأو رهشأو یوقأ ‹ةماجحلاب رطفلا ثیداحأو :اولاق

(A) 

 .ركذلا سمب ءوضولا ضقن ثيداحأ نود تسيل لب

 ةماجحلاب رطفلا يف حصي ال" :ثيدحلا لهآ ضعب لوق امأو

 هذه

 ۱۹٩/۳-۱۹۷. ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۱)

 .۱۳۷-۱۳۸ /۱ ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۲)

 . ١٠١۷-٠۹۸ /۳ ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۳)

 )٤( ةيارلا بصن :يف اهرظنا ٠٠١/١-٠١١.

 )٥( ملعأ هللاو «للخ اهيفو «لصألا يف ةرابعلا اذكه .

 ) )۱ةیارلا بصن :يف اهرظنا ۱/ ۱۹۹-۱۹۰ .

 ٠٠۴٤/١-٠٠١. ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۷)

 .اذه :عوبطملا يف (۸)

 ٠٤/١-۷١. ةيارلا بصن :يف اهرظنا (۹)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۷۸

 ال دمحا مامإلاک ‹ثيدحلا ةمئأ اهرکنآ ةلطاب ةفزاجمف "ثیدح

 . "هيلع هركنأ «نيعم نبا لوق هل يکح

 «ثيدح ركذلا سم ين حصي ال هنأ :هنع ةياكحلا هذه يف مث

 .هلوق لإ كلذب نولئاقلا تفتلي ملو «يلو الب حاكنلا يف الو

 .ظوفع ثيدحلا نأب هيف كشي ال ًاملع كلذ هدافأ ءاهقرط

 ءيش ىلإ تفتلي ال «نيبلوصألاو ءاهقفلا روهمج لوق ىلعو
 اهعفر دقو ةاورلا ضعب فقوب ليلعت "نيب اهنأو ءللعلا كلت نم

 نم ةدايزلاو «تاقث مهو «نورخآ اهلصو دقو اماسرإ وأ «نورخآ

 .ةلوبقم ةقثلا
 ىلإ تفتلي ال ةلطاب للعلا هذه انيعزانم لوق ىلعف :اولاق

 .اهنم ءيش

 فعض لقو :حيقنتلا بحاص لاقو" AY /۲ ةيارلا بصن ف يعليزلا لاق (۱)

 ثيدح هيف سيل برطضم ثيدح هنإ :لاقو «ثيدحلا اذه نيعم نب ىيجب

 نم دارملا ه.١ ."ةفزاجم اذه نإ :لاق مالكلا اذه لبنح نب دمحأ غلب الو :لاق

 .يعليزلا مالک

 ییجم نإ :دمحأل تلق يزورملا لاقو" : 4/٤ يرابلا حتف يف رجح نبا لاقو

 ."ةفزاج هذه :لاقف . تہی ءيش هيف سيل :لاق نیعم نبا

 .نيب ام :عوبطملا يف (۲)



 .ةلأسملا يف درفم فنصم يف هنع ةبوجألاو اهللع تركذ دقو

 نحنو ءاهتحص ىلإ ليبس الف خسنلا ىوعد امأو :اولاق -
 .هيف ام نيبن مث «خسنلا ىلع هب اوجتحا ام ركذن

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ سابع نبا نع حص دق :اولاق

 . مرح مئاص وهو مجتحا

 هيلع هللا ىلص ينلا "نع سابع نبا عامسو :يعفاشلا لاق

 ةجح لبق امر هبحصي لو مرح ذئموي نكي مو «حتفلا ماع ملسو
 .مالسإلا

 ةنس (موجحلاو مجاحلا رطفأ)»)» :ثيدحو «رشع ةنس مالسإلا ۀجح

 .”خسان سابع نبا ثیدحف «نیتباٹ اناک ناف «نامث

 مدقت

 «“اهيف ةصخرلا يف ديعس يبأ ثيدح هيلع لديو :اولاق

 .هڅرخت قبس دقو (۱)

 .نم :عوبطملا يف (۲)

 .۱۹۷ :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا (۳)

 .هرخت قبس دقو )٤(

 .ًاضیأ هجمرخت قبس دقو (۵)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸°

 .عنملا مدقت دعب الإ نوكت ال ةصخرلاو

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ» تباثلا :نورطفملا لاق

 :لاق دمحأ مامإلا نإف ««مئاص وهو»» :هلوق امأو ««مرحم وهو مجتحا

 .كلذ ىلع هريغ هقفاوو مهو اهن نيو ءةطفللا هذه حصت ال

 :هنع كلذ ركذ نممو ««مرح وهو مجتحا» :باوصلا :اولاقو

 . للعلا باتك يف لالخلا 1[ /]

 :هجوأ ةعبرأ ىلع ثيدحلا اذه يور دقو

 .""نيحيحصلا يف اذهو «طقف مرح وهو مجتحا :اهدحأ

 هب درفنا «مئاص وهو مجتحاو «مرع وهو مجتحا :يناثلا
 ."يراخبلا

 يذمرتلا هركذ «مئاص مرع وهو مجتحا :ثلاثلا

 ٣/ ١١-". داعملا داز ف ميقلا نبا دمحأ مامإلا صوص ضعب لقن لقو )۱)

 .ءاش نم اهرظنیلف
 ةماجحلا باب-۱ هديصلا ءازج باتك يف حتفلا عم 1 / € يراخبلا حيحص (۲)

 .مرحملل
 .مرحملل ةماجحلا زاوج باپ-١ «جحلا باتک يف ۲ ملسم حیحصو

 .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک

 ةماجحلا باپ-۲ «موصلا باتک ف «حتفلا ص ۲0/6 يراخبلا حیحص )۳(

 .مئاصلل ءيقلاو

 .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثیدح نم



 1۰۸1 مايصلا باتك

 ."هجام نباو «("یئاسنلاو «("هححصو

 .“دواد وبأ هركذ «طقف مئاص وهو مجتحا :عبارلا

 ثيدح نم رصتخ وهف ««مئاص وهو مجتحا» :ثيدح امأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مجتحا» يراخبلا يف سابع نبا

 .(مئاص وهو مجتحاو «مرح وهو

 يذلا وه اذهف ««(مئاص مرح وهو مجتحا» ثيدح امأو

 .خسنلا یعدا نم هب كسمت

 الو ‹«خسنلا ىلع لدي الف ««مئاص وهو مجتحا» :ظفل امأو

 :هوجول هب ةضراعملا حصت
 درجمب تبثت ال خسنلا ىوعدو «هخيرات ملعي ال هنآ :اهدحأ

 .لامتحالا

 موص ناك هلعلو ءًاضرف ناك موصلا نأ هيف سيل هنأ :يناثلا

 يف ةصخرلا نم ءاج ام باب-١٦ «موصلا باتك يف ٠١١/۳ يذمرتلا عماج )١(

 ١ .كلذ

 .ركنم اذه :لاقو ۲٠٠ /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ةماجحلا يف ءاج ام باب-۱۸ «مايصلا باتك يف ٥۳۷/۲ هجام نبا ننس (۳)

 .مئاصلل

 ۳۷١. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .كلذ يف ةصخرلا يف باب-۲۹ «موصلا باتك يف ۷۷۳ /۲ دواد يبأ ننس )٤(

 .۲۰۷۹ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هنم جرخ لفن
 ةماجحلا نأ رهاظلاف «ضرف موص هنأ تبث ول ىتح :ثلاثلا

 .ضرملا رذعب ضرفلا موص نم جورخلا زوجيو ءرذعلل نوكت امنإ
 اه مومع ال لعف ةياكح ةعقاولاو

 لماعلل ةنراقم لاح ةلمج «مئاص وهو» :هلوق :لاقي الو

 نأ ركذي مل يوارلا نأل ؛ةماجحلل موصلا ةنراقم ىلع لدف ءاهيف

 هآر امنإو «يموص ىلع قاب ينإ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 يلا ةينب هل ملع الو «هآرو هدهاش اب ""ربخاأف «مئاص وهو مجتحي

 .ةماجحلا دعب لعف امب الو «ملسو هيلع هللا ىلص

 ةماجحلا يف عورشلا نم لاح «مئاص وهو» :هلوق نأ عم

 مويلا يف مجتحا :لاق هنأكو «موصلا عم اهؤادتبا ناكف ءاهئادتباو

 .الصأ موصلا رارمتسا ىلع كلذ لدي الو هيف ًامئاص ناك يذلا

 «مئاص وهو هتأرما ىلع عقو يذلا ثيدح :اهنم رئاظن اذهو

 .«مئاص انآو يتآرما ىلع تعقو» :نيحيحصلا يف هلوقو

 .هربخأف :عوبطملا يف (1)

 باب-١۳ موصلا باتك يف حتفلا عم ۱۹۳/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)
 . ...ءيش هل نکي ملو ناضمر يف عماج اذإ
 ميرحت ظيلغت باب-٤٠ «مایصلا باتک يف ۷۸۱-۷۸۲ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .«ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو»» :ظفلب . ...مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا



 1۰۸۴ مايصلا باتك

 عماج نإو «مرح وهو عماج نإو :نولوقي مهريغو ءاهقفلاو

 ..مالكلا نم ًادساف كلذ نوكي الو «مئاص وهو

 .لمتحلا ظفللا اذهب ةماجحلاب رطفلا صوصن لّطعت الف
 ءةظفللا هذه تتبث ولف «مئاص مرح وهو مجتحا» :هلوق امأو

 .هانركذ امل «ةجح اهيف نكي

 رطفأ» :هلوق دعب ناك كلذ نأ ىلع ًاضيأ اهيف ليلد الو

 نامث ةنس ناضمر يف ناك هنم لوقلا اذه نإف ««موجحملاو مجاحلا

 ىلص ينلاو «""دادش ثيدح يف ءاج امك «حتفلا ماع ءةرجهلا نم

 ماعلا نم مرحأو «تس ةنس ةيبيدحلا ةرمعب مرحأ ملسو هيلع هللا

 ماع ةكم لحد مث «كلذ لبق نيترمعلا الكو ءةيضقلا ةرمعب لباقلا

 .عادولا ةجح جح مث ءًأمرحم نكي ملو حتفلا
 يآ يف [ب/۱۱۹] نیب مل مرح مئاص وهو هماجتحاف

 .ناک هتامارحإ

 ةجح يف عقو دق كلذ ناك اذإ خسنلا ىوعذ نكمت امنإو

 يذلا حتفلا ماع نع كلذ رخأتي ىتح ءةنارعجلا ةرمع يف وأ عادولا

 .كلذ نايب ىلإ ليبس الو .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» :هيف لاق

 هللا ىلص ينلا بحص نمم وهو- هل ساع نبا ةياور امأ

 .هججرخت قبس دقو (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸4

 نإف هب خسنلا نع ًالضف ًانظ ""ريثت الف -حتفلا دعب ملسو هيلع

 الو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تدهش :لقی مل سابع نبا
 .ةقلطم ةياور كلذ ىور امنإو «كلذ لعف هتيأر

 نم اهذخأ امنإ سابع نبا تاياور رثكأ نأ مولعملا نمو
 غلبي ال ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نم هعامس هيف يذلاو ءةباحصلا

 .ظافحلا نم دحاو ريغ هلاق امك «ةصق نيرشع

 رخآ يباحص نع اذه وري مل سابع نبا نآ مکل نيآ نمف

 !؟هتایاور رثکاک

 اهعمسي ل هنأب عوطقم «ةريثك ثيداحأ سابع نبا یور دقو

 «ةجح اهنإ :لوقن نحنو ءاهدهش الو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نم
 .خيراتلا ملعي مل ام « اهريغل اهخسنو اهرخأت كلذب تبثن ال نكل

 :نيطرشب تبثت امنإ خسنلا ىوعدف ةلمجلابو

 . نينتملا ضراعت :امهدحأ

 .امهدحأ رخأتب ملعلا :يناثلاو

 .انتلاسم يف امهنم دحاو ىلإ ليبس ال هنأ نبت دقو

 هنإف «ناضمر يف نكت مل ةصقلا هذه نأ هب عوطقملا نم لب

 .حوضولا ةمات تسیلف الإو ءاذكه اهتءارق نك ام برقا ةملكلا هذه « ()



 ۱ Ao مايصلا باتک

 يذ يف تناک "هرمع ناف «ناضمر يف مرح مل ملسو هيلع هللا یلص
 يف "اهنأ اهتياغف ءًأمرع نكي ملو ناضمر يف ناك ةكم حتفو «ةدعقلا
 ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك دقو ءرفسلا يف عوطت موص

 ىتح ماص "حتفلا نم جرخ الو ءرفسلا يف رطفلا ملسو هيلع هللا
 هنأ هنع ظفحب ل مث «“"هيلإ نورظني سانلاو رطفأ مث «“ديداکلا غلب
 .طق رفس يف اذه دعب ماص

 لضفلا مآ اولسرأ «ةفرع موي همايص ين ةباحصلا كش الو

 .ًامئاص نكي م هنأ اوملعف هبرشف «حدقب هيلإ
 مامإلا لاق امك طلغ امإ «مرحم مئاص وهو ماجتحالا ةصقف

 .ًاعطق حتفلا لبق امإو هريغو دمحأ

 رطفأ» :حتفلا ماع هلوق اهب ضراعي الف نيريدقتلا ىلعو

 .اهلك هرمع :عوبطملا يف (1)

 .عوبطملا نم ةطقاس )۲(

 .حتفلا ماع ةنيدملا :عوبطملا يف (۳)

 .نافسع لامعأ نم «ةكم نم نيتلحرم ىلع «ريثك لخن هيلع ءام ديدكلا ()
 ۲۱۳/٤. رجح نبال يرابلا حتف :رظنا

 )٥( هحیحص يف يراخبلا هجرخآ ٤/ ۲۱۳موصلا باتك يف حتفلا عم ۳٤-باب
 .رفاس مث ناضمر نم ًامايأ ماص اذإ

 هحیحص يف ملسمو ۲/  ۷۸٤رطفلاو موصلا زاوج باب-١٠ «مايصلا باتك ين

 ...رفاسملل ناضمر رهش يف .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰۸٦

 .«(موجحلاو مجاحلا

 ال ةماجحلا نأ ىلع لدي امإ سابع نبا ثيدحف اذه ىلعو

 خوسنم وهف لد نإو «خسنلل حلصي مل لدي مل نإف ؛لدي ال وأ ءرطفت

 نع رخأتم وهف «حتفلا ماعب خرؤم هنإف ءدادش ثيدح نم انركذ ام
 .مدقت ام هريرقتو ءًامئاص ملسو هيلع هللا ىلص يلا مارحإ

 خسنلا توبث نم رهظأ ءاخوسنم هنوك ىوعد يف بلقلا اذهو

 فاصنإلاو ءالهج ملعلا ىري يبصع دلقم رش نم هللب ًاذايعو
 .ًاناودع حوجرملا ىلع حجارلا حيجرتو ءاملظ

 يف تقدص نم الإ اهيف كلاسلا ”بحصي ال قياضملا هذهو
 .هتمه تلعو «هتين ملعلا

 قيرط رعوتساو ديلقتلا ضرأ ىلإ دلخأ نم ]۱۲١/[ امآو
 ( .يجرداف كشُع "اذ ام :هل لاقيف «حيجرتلا

 فيرحت وهو .بيصي ال :عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو .اذه ام :عوبطملا يف (۲)

 .اذه سيل :يأ (اذ ام) و

 ًاضيأ برضيو «هعدف قح هيف كل يذلا رمألا نم اذه سيل يأ «لثم اذه (۳)

 .هل حلصي ال لزنملا لزني لجرلل

 حرش يف لاقملا لصفو 1۹۷ /۲ لاثمألا ةرهجو ۲ لاثمألا عمجم :رظنا

 . ٤٠۳ :ص لاثمألا باتک



 ۱ . AY مايصلا باتک

 نم هنع انباوجف «رفعج ةصق يف سنأ ثيدح امأو :اولاق

 .هوجو

 لاق «ىنملا نبا نع دلخ نب دلاخ ةياور نم هنأ :اهدحأ

 .'ريكانم هل دلخن نب دلاخ :دمحأ مامإلا

 هوري م هنآ «هریکانم نم ثیدحلا اذه نأ ىلع لدی امنو :اولاق

 نم دحأ الو حيحصلا باحصأ ال «ةدمتعملا بتكلا لهأ نم دحأ

 «يراخبلا طرش ىلع رهاظلا يف هنوكو هدانسإ ةرهش عم «ننسلا لهأ
 كلذ كلس ىتح «خسنلا تابثإ ىلإ هتجاح عم يعفاشلا هب جتحا الو

 .سابع نبا ثيدح يف كلسلملا

 لوصح يف نيبأو ةلالد رهظأ ناكل ءًاحيحص اذه ناك ولف

 .خسنلا

 رخآ وأ «ربيخ ماع ةشبحلا نم مدق امنإ رفعجف ًاضيأو :اولاق

 دهشي ملو «حتفلا لبق ةتؤم ماع "لتفو «عبس ةنس لوأو تس ةنس

 ةنس ًادحاو ًاناضمر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عم ماصف «حتفلا

 (موجحلاو مجاحلا رطفأ» ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوقو «عبس

 .نامث ةنس حتفلا يف كلذ دعب

 عقو صيخرتلا نأ هيف سيلف ءًاظوفع سنأ ثيدح ناك نإف

 ٠١۳. :ص يداملا دبع نبال مدلا رج :رظنا (۱)
 .ينعملا ليج فيرحت وهو .ليقو :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۸۸

 ىلعو «رفعج ةصق دعب عقو صيخرتلا نأ هيف امنإو «حتفلا ماع دعب
 .صيخرتلا يف كشلا عقو دقف اذه

 وه امهيأ «موجحلاو مجاحلا رطفأ» :حتفلا يف هلوقو

 ‹«حتفلا دعب صيخرتلا هيف ركذ دق سنأ ثيدح ناك ولو !؟رخاتملا

 .خسنلا تبثي ال خيراتلا يف كشلا عوقو عمو «ةجح ناكل

 .هاور ام «سنأ نع حصي ال اذه نأ نّيبي يذلاف ًاضيأو :اولاق

 نوهركت متنكأ سنأ لئس» :لاق تباث نع هحيحص يف يراخبلا

 :ةياور يفو .«فعضلا لجأ نم الإ ءال :لاق ؟مئاصلل ةماحجلا

 .'«ملسو هيلع هللا یلص ينلا دهع ىلع»

 ىلص ينلا نع ةياور هدنع نكت ل ًاسنأ نأ ىلع لدي اذهف

 هدنع يذلا لب ءاهيف صخر هنأ الو ءاهب رطف هنأ ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ملع ولو «فعضلا لجأ نم اهتهارك

 هرکی ملو «هیآر نم اذهب بيجي نآ جتحي مل ءاھب رطفلا دعب اھیف صخر

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هيف صخر ًائیش

 ريطفتلا يف سانلا دشأ ةرصبلا لهأ نأ مولعملا نمف :ًاضيأو

 رهش لخد اذإ "تناك ةرصبلا نأ هريغو دمحأ مامإلا ركذو ءاهب

 ةماجحلا يف باب-۳۲ وصلا باتك يف حتفلا عم ۲٠٠/٤ يراخبلا حيحص (1)
 .مئاصلل ءيقلاو

 .هل يعاد ال صنلا يف رييغت وهو “"اوناك ةرصبلا لهأ نأ" :عوبطملا يف (۲)



 ۰۸۹ مايصلا باتك

 .نيماجحلا تيناوح نوقلخي «ناضمر

 امهنأ :ةرصبلا يمامإ نيريس نباو نسحلا بهذم مدقت دقو
 رخآ سنأو «مهنيعأ بصن سن یواتف نأ عم «ةماجحلاب نارطفي اناک

 .ةباحصلا نم ةرصبلاب تام نم

 صخر ملسو هيلع هللا یلص يلا نا سنآ دنع نوکی فیکف
 نوذخأي نويرصبلاو ءاهنع هيهن دعب مئاصلل [ب ]٠١١/ ةماجحلا يف
 !؟اهب رطفلاب لوقلا ىلعو «كلذ فالخ ىلع مهو «هنع

 نم تباثو «هنم هعمس ًاتباث نأ هيف سنا ثیدحو اميس ال
 .نسحلا باحصأ صخأ نمو «ةرصبلا لهأ خياشم ربكأ

 نوملعي الو ءةخوسنملا ةنسلا ةرصبلا لهأ نيب رهتشت فيكف

 مه لب ءاهنولقانتي الو مهنيب فرع الو ءاهب نولمعي الو ءةخسانلا
 .لاعغ اذه !؟اهفالخ ىلع

 وهو «سنأ باحصأ صخأ نم ةبالق وبأف ًاضيأو :اولاق
 ءامسأ يبأ قيرط نم «موجحلاو مجاحلا رطفأ» :هلوق يوري يذلا

 "دمتعا هثيدح ىلعو «دادش نع ثعشألا يبآ قيرط نمو «نابوث نع
 .بابلا ثيداحأ حصأ هنأ اودهشو «هوححصو ثيدحلا ةمئأ

 خسنت ةنس ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنآ دنع ناك ولف

 .هدمتعا :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 ثیداحأ نم اهتیاور ىلع صرحأو «ءاھب ملعأ هباحصأ ناكل «كلذ

 .ملعأ هللاو .اهب رطفلا

 :هوجو نم هباوجف دیعس يبا ثيدح امو :اولاق -

 لكوتملا وب هاورف ؛هيلع هيف فلثخا دق ثیدح هنأ :اهدحأ

 «"'لكوتملا يبأ نع ديح نع رمتعملا هعفرف ؛هيلع فلتخاو هنع

 ةرضن وبأ هفقوو «"ديح نع يدع يبآ نباو ليعامسإو رشب هفقوو

 «هثیدحج مهملعأو هنع سانلا ىورأ نم ةرضن وبأو ("دیعس یبأ نع

 .“ ركوتملا يبآ نع ةداتف هفقوو

 .نيثدحلا دنع ممل مكحلاف ءرهشأو رثكأ هل نوفقاولاف

 هللا ىلص ينلا مالك نم سيل هيف ةماجحلا ركذ نأ :يناثلا

 .ملسو هيلع

 . هيف هجردأ ةاورلا ضعب نکلو «دیعس

۰۲ /۳ هحیحص يف ةيزخ نباو ء۱٠۲۳ /۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور )١(
۳۱۰۲۲۰ 

عوفرم هیورب رمتعم ریغو «تاقث مهلک :لاق مث ۱۸۳ /۲ هنتس يف ینطقرادلاو
 .ا

 .۲۳۷ /۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا كلذ ىور (۲)

 ¥ /۲ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۳)

 .۲۳۲ /۳ هحیحص يف ةيزخ نباو ۲ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور )٤(

 ۲۳١. /۳ ةميزح نبا حیحص )0(



 ۱۰۹۱ مايصلا باتك

 اذه نأ ىلع لدي الو «خيراتلل نايب هيف سيل هنأ :ثلاقلا

 .حتفلا دعب ناك صيخرتلا

 سفنب لطاب ."يهنلا دعب الإ نوكت ال ةصخرلا نإ' :مكلوقو

 ةلبقلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صخر هيف نإف «ثيدحلا
 صيخرتلا اذه نإ :دحأ لاق الو ءاهنع يهن هنم مدقٽي ملو «مئاصلل

 .مدقت عنمل خسان اهيف

 لوأ يف ةصخر تناك ءال نم ءاملا نإ» :ثيدحلا ينو

 هرظح مدقتي ل هنأ عم «ةصخر خوسنملا مكحلا ىمسف ("«مالسإلا

 .رخأتم هنم عنملا لب

 الو رطفلا ثيداحأل ةمواقم "ديفت ال ذحآملا هذهف ةلمحلابو

 !؟اهب خسن فیکف ءاھنع ''ارخات

 نكي م اهيف رطفلا ناب ثلاثلا مكباوج امأو :اولاق -

 ءاملا نأ ءاج ام باب-۸۱ «ةراهطلا باوبأ يف ۱۸۳/١ هعماج يف يذمرتلا هاور (۱)

 ."حيحص نسح" :لاقو .ءاملا نم
 نع .لاسکإلا ين باب-٤۸ «ةراهطلا باتک يف ۱٤١/١ هننس يف دواد وب هاورو

 اهصخر ةصخر تناك «ءاملا نم ءاملا» نأ نوتفي اوناك يتلا ايتفلا نأ بعك نب يبأ

 دعب لاستغالاب رمآ مث «مالسإلا ءدب يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . ۱۹٩ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .دعت ال :عوبطملا يف (۲)

 .ترخات :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 ةياغ يف ""ورمعو ديزك ضحلا فيرعتلل مجاحلا ركذو «ةماجحلل
 ]١١١/[: هوجو نم نالطبلا

 افصو ركذي ناب سيبلتلاو ماهبإلا نمضتي كلذ نأ :اهدحأ

 .ةتبلأ ربثأت هيف هل نوکی الو «مکحلا هيلع بتری

 ىلع اهبتر "يذلا عرشلا ماكحأ ةماع لطبُب اذه نأ :يناثلا

 :ىلاعت هلوقك «دسافلا مهولاو لايخلا اذه اهيلإ قرطت اذإ «فاصوألا

 ق راسلاو قراسلاو# (اًمّهْنم داو لك اوذلجاق ينارلاو ةينازلا]

 .(ةشحاَفلا نياي يتاللاو» ((اًُهَيِدْيأ اوُعَطفاَ

 «اكحألا اهيلع تبتر فاصوأ الإ انيدياب سيل هنأ مولعمو

 تلطب «ليلعتلل ال فيرعتلل فاصوألا كلت نوكت نأ زاج نإف

 .ماكحألا
 لوق نم ةماعلاو ةصاخلا نم دحأ طق مهفي ال هنأ :ثلاثلا

 فذاقلاو ثري ال رفاكلاو «ثري ال دبعلاو «ثري ال لتاقلا :لئاقلا

 .رمعو :عوبطملا يف )١(

 .يتلا :بوصألا لعلو .لصألا يف اذك (۲)

 .۲ :مقر ةيآلا رونلا ةروس (۳)

 )٤( :مقر ةيآلا ةدئاملا ةروس ۸.

 )٥( :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس ٠١.

 . ...ةصاخلا نم ال" :هيف ةرابعلا نوكتف "ال" ةدايزب "نم ال" :عوبطملا يف (1)



 قلعت الإ كلذ لاثمأو «هتالص حصت ال ثدحلاو «هتداهش لبقت ال

 .فاصوألا كلتب ماكحألا

 :لاق ول امک «مکحلا ين هل ریثأت ال فصو رکذ نسج ال اذهو
 دهاشلا رطفأو «هل لومحلاو لماحلا رطفأو «هل طيخملاو طايخلا رطفأ

 .هل دوهشملاو

 لوق نم سانلا بجعتو ًافخس همالك ّدُع اذه لاق نمو
 .ميظع ناتهب اذه كناحبس !؟عراشلا ىلإ كلذ فاضي فیکف

 فرعأ مه نيذلا ةباحصلا ماهفأ يف حدق اذه نأ :عبارلا
 هدوصقعبو ملسو هيلع هللا ىلص مهيبن دارج سانلا مهفأو «سانلا
 :ًاراهن مجتحت الا :هل لاق لجرل ىسوم وبأ لاق دقو «همالك نم
 یلص هللا لوسر تعمس دقو «مئاص انأو يمد قيرهأ نآ ينرمأتأ

 .'«موجحلاو مجاحلا رطفأ» :لوقي ملسو هيلع هللا

 ىسوم يبأو يلعك «ةباحصلا نم كلذب اورطف نيذلاو
 ال ةباحصلا نم ةعامج ناكو «ثيدحلاب نوجتحي اغنإ «مهريغو
 سابع نباو رمع نب هللا دبع مهنم ءاليل الإ مايصلا يف نومجتحجي

 يف ةبيش يبآ نباو ۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱/۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (1)
 هدنسم يف رازبلاو ٠۲٠٠/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠۳٠۷/۲ هفنصم

A /۸ 

 ٤۲۹/۱-٤١. كردتسملا يف هجرخأف مكاحلا هححصو



EEةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ثیدحلاب نوجتحيو «سنأو یسوم وبأو

 -رطفلا وهو- مكحلا قيلعت نمضتي اذه نأ :سماخلا

 يذلا فصولاب هقيلعت لاطبإو ءالصأ ثيدحلا يف هل ركذ ال فصوب

 .لطابلا لطبأ نم اذهو ‹«عراشلا هب هقلع

 رطفأ» :هلوق يف -هلل اشاحو- كلذ حص ول هنأ :سداسلا

 يذلا سنا ثيدح يف كلذ حصي فيكف «موجحلاو مجاحلا

 وهو هب رم دقو رفعجل هلوق وهو «بابلا ين مكتدمع هومتلعج

 ىهن)) :هلوق ينو .دعب ةماجحلا يف صخر مث ««ناذه رطفأ») :مجتحي

 .!؟«اهمرحي ملو ةماجحلا نع

 ةياور ىلع ايباحص رشع ةعضب قفتي فيك هنأ :عباسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نوكيو «دحاو ظفلب ةقفتم اهلك ثيداحأ

 رطفأ» :لوقي مهلکو !؟رطفلا يف اه ريثأت الو ءاهيف ةماجحلا ركذ دق

 !؟ «موجحلاو مجاحلا

 [ب ]٠١١/ «كلذب اوتفي نأ ةباحصلل زوجي فيك هنأ :نماثلا

 كلذب فيرعتلا رمتسا ىرتفأ «موجحلاو مجاحلا رطفأ اولوقيو

 | !!؟ًامئاد

 .ًادج حبقو ءاس حلا اذه ىلإ لصو ىتم ثيداحألا عفدو

 ماكحا نإف «كش الب فيرعتلل وهو «معن لوقن انأ :عساتلا

 ءاهلجأل ةمألا معتو ءاهب طبرتو فاصوألاب فرعت اغإ عراشلا



 ED مايصلا باتك

 اذهب طبترم هنأو ءهمكح فيرعتل روكذملا ثيدحلا يف فصولاف
 .هب طونم فصولا

 ينلا يلع رم :لاق هل ترج يتلا ةصقلا بحاص نأ :رشاعلا
 مجاحلا رطفأ» :لاقف مجتحأ انأو ملسو هيلع هللا یلص

 هيلإ هتجاحل عراشلا هل هنّيبل «كلذ ريخب هرطف ناك ولف «'«موجحلاو
 «ىنعم ةماجحلا هركذل نكي ملو «كلذ يباحصلا ىلع فخ مو

 .زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو
 «فلكملل هنيبي الف رطفملا فصولا نايب عراشلا كرتي فيكف

 !؟لاجب رطفی ال ًافصو هل رکذیو

 :هوجو نم لطاب اذهف ءةبيغلاب رطفلا نإ :مملوق امأو -
 نم دحاو ثيدح يف ءاج امنإو «تبثي ال كلذ نأ :اهدحأ

 ."ةلطاب ةدايز اهنآ عم سانلا ناباتغي امهو «ثيداحألا كلت

 هب قلع يذلا ظفللا مومعب ذخألا ناكل تبث ول هنأ :يناثلا
 .مكحلا اهب قلعي م يتلا ةبيغلا نود «مكحلا

 نأ نايبلا بجوم ناكل ءًاحیحص هوركذ ام ناک ول هنآ :ثلاثلا
 ةرثؤملا فاصوألا ركذ نم هفرعو هتداع ىلع «"ناباتغملا رطفأ" :لوقي

 !؟ةردهملا ةماجحلا ىلإ ةرثؤملا ةبيغلا نع لدعي فيكف ءاهررغ نود

 . ٤۷٤/۳ هدنسم يف دمحا هجرخآ دقو «نانس نب لقعم ثیدح يف كلذو (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۹٦

 "ءعاجإلا فالخ ىلع ثيدحلا لمح نمضتي اذه نأ :عبارلا

 ثيدحلا لمحن فيكف رطفت «ةبيخلا نأب لوقي ال عزانملا نإف ءهليطعتو

 !؟هنالطب دقتعن ام یلع

 .مدقت امك ءليوأتلا اذه لطبي ثيداحألا قايس نأ :سماخلا

 هللا ىلص هللا لوسر يب رم لاق نانس نب لقعم نأ :سداسلا

 نکی ملو ۰ «موجحلاو مجاحلا رطفأ» :لاقف مجتحا انأو ملسو هيلع

 .الصأ ركذ ةبيغلل ىرج الو «أدحأ باتغي

 ‹رطفيس ینعم «رطفأ)») ناب "بارلا باوجلا امأو :اولاق -

 ءهفالخ ةباحصلا مهفلو ءدارملا فالخب ماهيإلا هنمضتل ًاضيأ دسافف

 ةدشلو «هوركذ يذلا ىنعملاب هئي نود ظفللا اذه دارطضالو

 رطفلل موجحلا ضرعت نإو هنإف موجحلا ركذلو «عضولل هتفلاخ

 !!؟مجاحلا ”قحلي فعض ياف «فعضلاب

 )١( ينغم ا يف ةمادق نبا :عاجإلا اذه ركذ ٤/ ٠٠۲.

 يلا ثيدح يف لوقي هتعمس :هلوق ۱ هلئاسم يف لقن ئناه نبا نأ عم

 .ناباتغي اناك اغنإ :نولوقي ««موجحماو مجاحلا رطفأ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةبيخلا رطفت نأ رذحا «رطفت «مئاصلل دشأ ًاضيأ ةبيغلا :هللا دبع وب لاق

 . ٤١٤/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 .عقاولا :عوبطملا يف (۳)

 .قحل :عوبطملا يف )٤(



 1۹۷ مايصلا باتك

 ًاضرعتم موجحلاو «مدلا عالتبال ًاضرعتم مجاحلا نوكو

 رطفلل ررقم وه لب ءةماجحلاب رطفلا لطبي ال ليلعتلا اذه «فعضلل

 «لاطبإلاب هيلع دوعي صنلا نم فصو طابنتسا زوجي الف الإو ءاهب

 .لطاب هب ليلعتلاف الإو رطفلا ين ريثأت هل ناك نإ فصولا اذه لب
 هللا ىلص ينلا نأ سماخلا باوجلا ]1/٠١۲[ امآو :اولاق -

 لمحي نأ زوجي ال اممف كلذ لاقف ءاسم امهب رم ملسو هيلع

 ءرطفآ دق سانلا لك لب !؟ةماجحلل ريثأات يأو «هيلع ثيدحلا

 ًالصأ كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيل هنإف «.بذك اذهف "اضيأو

 .بذکلاب رب هلئاقف

 يف دعب صخر مث» :سنأ لوق ىلإ ةجاح ياف :ًاضيأو

 !؟(ةماجحلا

 ىلإ مهماجتحا اورخؤي نأ ةباحصلاب ةجاح ياف :ًاضيأو
 يف هل ريثأت ال ءاسم لعف دق رمأب مهرطفب ةمألا نوتفي فيكو «ليللا

 !!؟رطفلا

 .تالايخلا هذه لثمم ثيداحألا در نم ةافاعملا ىلع هلل دمحلاو

 هنآ ال امهيلع ءاعدو ظيلغت اذه نآ سداسلا مكباوج امأو -

 ( امهنإف ءرانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك هب بيجماف «يعرش مكح

 .(اضيأو ءرطفأ) :ناكم (ًاضيأ اورطفأ) :عوبطملا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۰۹۸

 عراشلا امه هحابأ ام العف لب ءًأرطفم الو «مكدنع ًامرح العفي

 !!؟امهیلع یعدیو امهیلع ظبي فیکف
 رطفلاب فلكملا ىلع ءاعدلا عراشلا فرع يف دهُع ىتمو

 .ةدابعلا داسفو

 .ًاضيأ اذه لطبت ةمدقتملا هوجولا رئاسو

 ءامهموص رجأ لاطبإ دارملا نإب عباسلا مكباوج امأو -

 نومرحت الو «كلذب امهرجأ نولطبت ال مكنإف ًاضيأ كلذكف
 .ةماجحلا

 موصلا داسفل ًاررقم كلذ ناكل رجألا لاطبإ دارملا ناك ول مث

 اموزل امهرجآ نالطب نمضتي رمأ نع ربخأ دق هنإف «هتحصل ال

 .ًاصنو ًاحيرص امهموص نالطبو ءًاطابنتساو

 !؟هنم " طبنتسا ام ربتعیو «هجیرص هيلع لد ام لطعُب فیکف
 لطب دق قح ناينعملا لب «حيرصلا نيبو هنيب ةافانم ال هنأ عم

 .ضرم ريغل ةماجحلا تناك اذإ امهرجأو امهموص

 ناكل اهضراعت رّدْف ول ثيداحألا نأ نماثلا مكباوج امآو -

 .هطبنتسا :عوبطملا يف (۳)



 :هباوجف «سايقلا اهتقفاومل «ىلوأ ةصحخرلا ثيداحأب ذخألا

 هنأ اني دقو ءةضراعتم تسيل هللا دمحب ثيداحألا نأ :ًألوأ

 .عنمل ثيداحأل ضراعم ال

 ‹نيعتم رطفلا ثيداحاب ذخألاف اهضراعت رد ول :ًايناث لاقّيو

 هيلع رمألا ناك ال ةقفاوم ةحابإلا ثيداحأو «لصألا نع ةلقان اهنأل

 .يقبملا ىلع مدقم لقانلاو «ةرطفم اهلعج لبق

 امنإو «حيرص ظفل ةصخرلا ثيداحأ يف سيل :ًاثلاث لاقُبو

 .تمدقت ىلا هوجولل ًالمتح ًالعف نوت نأ اهتیاغ

 !!؟حيرصلا لوقلا ىلع مدقث فيكف

 «قرطلا ةددعتم ةحيحص ةحيرص رطفلا ثيداحأ :ًاعبار لاقيو

 قاسو «أسفن رشع ةعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع اهاور
 .اهلك مهثيداحأ دمحأ مامإلا

(Das » 0) ۰ .۳( 8 ( 
 ¢ سوأ نب دادشو < نابوثو < جيدخ نب عفار :مهو

 هححصو «هححصو هجرخأ يذمرتلا نأ قبس دقو . ٤٠٦٥ /۳ دنسملا ف ره )1(

 .ينابلألا

 «بابلا لوأ ف مدقتو YAY YAY eA’ VY »۷1/0 دنسملا ف ره )۲(

 .ينابلألا هححصو .هجام نېہاو دواد وبأ هجرخأ ثیح

 ابأ نأ بابلا لوأ يف قبس دقو ٠٠١. ء١٤۲٠ ۱۲۳ ء۱۲۳۲ ٤/ دنسملا يف وه (۳)

 .هللا ههر ينابلألا خيشلا هححصو هاجرخأ هجام نباو دواد



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 (“يراصنألا دیز وبأو «" صاقو يب نب دعسو "بلاط يآ نب يلعو

 .هللا هحر ينابلألا خيشلا هححصو .ًاضيأ هجام نبا دنع وهو .هجيرخت قبس )١(

 .۲۲۸/۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا دنع وهو .دنسملا نم هجيرخت قبس (۲)

 .ىربكلا ننسلا يف هجرخآ يئاسنلا نأ قبس دقو ١/ ٠١. دنسملا يف وه (۳)

 .۲۲۳ /۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو .دنسملا نم هجيرخت قبس ()

 .ىربكلا ننسلا يف ًاضيأ هجرحأ يئاسنلا نأو .دنسملا نم هجيرخت قتبس ()

 .ىربكلا ننسلا يف هجرخأ يئاسنلا نأ قبس دقو .دنسملا يف وه سيل (0)

 ٩۷. /۳ لماكلا يف يدع نبا هجرخأو «دنسملا يف وه سيل (۷)

 .۹۸ /۳ لماکلا يف يدع نبا هجرخآ دقو .دنسملا يف وه سيل (۸)

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ وه (4)

 يبأ نباو «ىربكلا ننسلا يف هجرخأ يئاسنلا نأ قبسو «دنسملا يف وه سيل )٠١(

 .يقهيبلاو «رازبلاو ءةبيش

 .ىربكلا ننسلا يف هجرخآ يئاسنلا نأ قبس دقو .دنسملا يف وه سيل )۱١(

 يف يدع نباو ۱۸١/١ طسوألا يف يناربطلا هجرخأو .دنسملا يف وه سيل (5)

 ٠٠٦/۲". لماكلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم دحاو ريغ نع قبس دقو -

 . ٠١١/۹ طسوألا ين يناربطلا :هجرخأ .هّللا دبع نب رباج ثیدح نم ءاج دقو - 

 نباو ٤۷1/١ هدنسم يف رازبلا :هجرخأ .كلام نب سنأ ثيدح نمو -

 .۳۸۲ ۲۲۹/۲ لماکلا يف يدع

 .۲۱۸/۷ ریبکلا يف يناربطلا هجرخآ .بدنج نب ةرمس ثيدح نمو -



 ةلالد ال حيحص :نيرمآ نيب يه ثيداحأ اهيلع مدقي فيكف

 !!؟حيحص ريغ وه نكلو ةلالد هيف ام وأ .هيف

 سيل هنآ اّنيبو «ثيداحألا ىلع مالكلا يف كلذ ركذ مدقت دقو

 .ةضراعملل حلصي دحاو ثیدح اھیف

 .رابتعالا دساف هيلإ مرشأ يذلا سايقلاف اذه ىلعو

 قلع عراشلا نأل ءانبناج نم سايقلا لب لوقن مث

 «بارشلاو ماعطلا نم ندبلا ماوق هيفام لاخدإب رطفلا

 نم ًاعنام ضيحلا لعجو يملا غارفتساو ءيقلا نم هجارخابو

 مكل نيب ىح اوُبرشاو اولو :ىلاعت هللا لوقلف «بارشلاو ماعطلا امآ - (۱)

 ليلا ىلإ مايصلا اوم من رجَقلا َنِم ِهَونمآلا طْبحْلا َنِم بألا طْبَحْلا
 ۰ .يتآلا ثيدحللو .[۱۸۷ :ةرقبلا]

 «يلجا نم هتوهشو هبارشو هماعط عدي» ثیدحللف :ينملا غارفتسا امآ -

 باب-۲ موصلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٠٠١ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 .موصلا لضف
 .مايصلا لضف باب-١۳ «مايصلا باتك يف ۸۰۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .يراخبلل ظفللاو «هنع هلا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 نإو «ءاضق هيلع سيلف مئاص وهو ءيق هعرذ نم» :ثيدحللف ىيقتلا امأو -

 .(ضقيلف ءاقتسا

 مئاصلا باب-۳۲ «موصلا باتك يف ۷۷٦/۲-۷۷۷ هننس يف دواد وبآ :هجرخا
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٠» ۰ ۰ı )( . 
 .ندبلل فعضملا مدلا جورخ نم هيف ال "موصلا

 داصتقالاب رمآ عراشلا نأل «هل دوصقم امهالكو «هفعضي ام جارخإ

 ."”روحسلا

 ءاقتسا نميف ءاج ام باب-٢۲ «موصلا باتک ين ۹۸/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 "بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .ًادمع
 .ءيقي مئاصلا يف ءاج ام باب-٩۱ «مایصلا باتک يف ۵۳۹ /۱ هننس يف هجام نباو

 .-دواد يبل ظفللاو- ةريره يبآ ثيدح نم مهلك

 ۲۰۸٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ءاضقب رمؤنف «(ضيحلا يآ) كلذ انبيصي ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل (۱)

 .(ةالصلا ءاضقب رمؤن الو «موصلا

 ءاضق بوجو باپ-٥ ‹«ضیحلا باتک يف ۲10/۱ هحيحص يف ملسم هجرخآ

 ۰ .ةالصلا نود ضئاحلا ىلع موصلا

 .«رطقلا اولجع ام ريخج سانلا لازي ال» :لاق ملسو

 باب- ٥ «موصلا باتک يف «حتفلا ى € /6 هحیحص ف يراخبلا هاور

 ( .راطفإلا ليجعت
 دیکأتو روحسلا لضف باب-۹ «مايصلا باتک يف 7۷1/۲ هحیحص يف ملسمو

 ...هبابحتسا

 ردق روحسلاو ناذألا نیب)) هنآ تباث نب دیز ثیدحلف ‹روحسلا ریخأت امأو -



 11۰۳  مايصلا باتك

 نم هعنم يف دصق هل امك «هيلع مئاصلا ةوق ظفح يف دصق هلف
 .تارطفملا لاخدإ

 كلذك ةماجحلاف «ءانمتسالاو ضيحلاو ءيقلاب رطفلا هدهاشو

 .ةماجحلا ثيداحأ لثامي ام ءيقلا يف انعم سيلو ىلوأ وأ

 ًأصن هنم ىلوأ اهب رطفلا نأ عم ةماجحلا نود هب رطفي فكيف

 !؟ارابتعاو اسایقو

 رطفي الف «يعدتسملاو امهنم بلاغلا نيب" ىّوس اذهو :اولاق

 لمدلا نم مدلا جورخو فاعرلاب رطفي ال امك ءيقلا هعرذ اذإ

 مدلا جارخإب رطفي كلذك ءًادمع ءاقتسالاب رطفي امكو «حرجلاو

 .ةماجحلاب ادمع

 عطقنيو تقو يف ير ناك ال ضيحلا مد نأ هدهاشو :اولاق

 اهموص نع ًاينغم ءرهطلا تقو يف اهموص عراشلا لعج «تقو يف

 .((ةيآ نيسمخ

 باب-۹١ «موصلا باتك يف حتفلا عم ۱٠٤/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .رجفلا ةالصو روحسلا نيب مك ردق

 ديكاتو روحسلا لضف باب-۹ «موصلا باتك يف ۷۷۱/۲ هحیحص يف ملسمو
 . ...هبابحتسا

 كلذك وهو «هيلإ ةراشإلا نود طوطخملا يف ال رييغت وهو .قرف :عوبطملا يف )١(
 .لماتف .دارملا ىنعملا رّيعي
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 .مدلا تقو

 لإ سايقلا سيلف «هوحنو فاعرلا بحاصك هنایرج عم موصلا ا

 .تراد ثيح اهعم رودي صوصنلا عم

 نأب نولئاقلا :لوقنف هوحنو داصفلا ىلع كلذ مكسايق امأو

 :لاوقأ ةعبرأ اهيف ممل رطفت ةماجحلا

 رهاظ اذهو «مجاحلا نود هدحو رطفي مجتحلا نأ :اهدحأ

 وأ :لقي ملو '""مجتحا وأ" :تارطغملا يف لاق هنإف «يقرخلا مالك

 مج

 (“اھنم لک رطفی هنا دما مامإلا صوصنم وهو :يناثلاو

 ."يرحخاتملاو نيمدقتملا هباحصأ روهمج لوق اذهو

 :لاوقأ ةثالث ىلع داصفلاو طيرشتلا يف ءالؤه فلتخا مث

 . “اهب رطفی ال هنآ :اهدحآ

 ٤/ ٠٤۹. ينغملا عم يقرخلا رصتخ (۱)

 لئاسمو ۰۱۳۱/۱ ئناه نبا لئاسمو «۹۲۹/۲-1۲۷ هللا دبع لئاسم رظنا (۲)

 ۹۰-٩۱. :ص دواد يبآ

 عورفلاو ٤/ ۳٠١-۳٠٥۲ ينغملاو ۱٤۸ :ص یسوم يبآ نبال داشرإلا :رظنا (۳)

 .۳۰۲/۳ فاصنإلاو ۷/۳

 ٠٠۳/۳. فاصنإلاو ۰٤۸/۳ عورفلا :رظنا (6)



 11۰0 مايصلا باتك

 ."امهب رطفي :يناثلاو

 مهدنع طيرشتلا نأل ءداصفلا نود طيرشتلاب رطفي :ثلاثلاو
 0 احح

 .رطفلاب ىلوأ امهيأ داصفلاو طيرشتلا يف اوفلتخاو

 رايتخا وهو طيرشتلاو داصفلاو ةماجحلاب رطفلا باوصلاو
 بحاص [1/۱۲۳] رایتخاو «“ةيميت نب سابعلا یب انخيش

 ًاعبط داصفلا يف دوجوم ةماجحلا يف دوجوملا ىنعملا نأل «"حاصفإلا

 .طيرشتلا يف كلذكو اعرشو

 يف قرف الو «سايقلا ىضتقم وه ةماجحلاب رطفلا نأ انيب دقو

 .طيرشتلاو داصفلا نيب كلذ

 ياب ءاقتسإلاب رطفي امك «هب رطفأ مدلا جرخأ هجو يابف
 هدي عضوب وأ هئم ام همشب وآ «هیف يف هدي لاخداب ام ؛ءاقتسا هجو

 .كلذ ربغو «"هنماطتو هنطب ىلع

 ۳٠۳١/۳. فاصنإلاو ٤۸/۳ عورفلا :رظنا (۱)

 .ةماجحلاك :عوبطملا يف ()

 ٠٠۳. /۳ فاصنإلاو ٤۸/۳ عورفلا :رظنا (۳)
 )٤( مالسإلا خیش یواتف عومجم :رظنا ۲۰/۲٠٠.

 ٠٠٠/۲۰. یواتفلا عومجم يف امک ةيميت نبا هنع كلذ ركذ .ةريبه نبا (۵)

 .۲۹۸/۱۳ برعلا ناسل :رظنا .هرهظ ینح اذإ «هرهظ نَّماط :لاقی ()
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 ىوتسا امك «جارخإلا ةيفيكب ال ًادمع مدلا جورخ ةربعلاف

 .هب نيلئاقلا دنع ةراهطلا ضقنو ةالصلا داسفإ يف كلذب مدلا جورخ

 عرشلا لوصأ ةداهشو سايقلاو صوصنلا قفاوت نيبتي اذهبو

 .ًاضعب اهضعب قيدصتو «هدعاوقو

 بجوملا امف موجحلا يف مكل ىتأتي اذه نأ بهف :ليق نف
 ؟مجاحلا رطفل

 ةروراقلا يف يذلا ءاوملا بذتجب مجاحلا ناك امل :انلق

 ءاوملا عم دعص اجبرف «مدلا نم اهيف ام بذتجي ءاوملاو ء«هصاصتماب

 .رعشي ال وهو هقلح يف لخدو مدلا نم َءيش

 . حير هنم جرخي م نإو «مونلا وهو ةنظملاب مكحلا

 .طراشلا رطفي ال نأ اذه درطف :ليق نإف

 باتك- ةدمعلا حرش هباتك يف هجولا اذه ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ )١(

 . ٤٥٥/١ -ءايصلا

 لعجي نأ زاج «نينثا نم الإ نكمت م ال ةماجحلا نأ وهو «رخآ هجو هلبق ركذو

 ريطفت لعجي نأو أرطف هب الإ رخآلا رطف متي ال يذلا امهدحأ لعف عرشلا

 .كلذل لدتسا مث «عامجلا يف ليق امك ءًأرطف مئاصلا

 ٤٥١/١-٤٠١. -مايصلا باتك- هل ةدمعلا حرش يف هرظنا



 ¥11۰ مايصلا باتك

 رطفم هصمي وأ صم الو طرشي يذلا مجاحلا الو «معن :انلق

 هيلع هللا ىلص يلا مالك نإف «صنلل ةفلاخ اذه يف سيلو «هريغ
 .مدلا صب يذلا وهو «داتعملا مجاحلا ىلع جرخ ملسو

 ىلع “هرصقف هيف ظفللا لامعتساف «داتعملا معي امنإ همالكو
 .ملعأ هللاو «صنلل اليطعت نوكي ال داتعملا مجاحلا

 .هرصقو :باوصلا لعلو .هرصقب :عوبطملا يفو .لصألا يف اذكه (1)
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  ناضمر يف ًاراهن ملتحي مئاصلا باب
 نمحرلا دبع نأ :هرخآ لاق نآ ىلإ بابلا ثيدح يرذنملا ركذ

 ."ثيدحلا يف فَّعضُْي ديز نب

 هدانسإ يف فلتخا دق ثيدحلا اذه :نیدلا سمش خيشلا لاق

 :هنتم يف فلتخاو «هلاسرإو هلصوو

 نبا نع ءاطع نع ملسآ نب ديز نع دعس نب ماشه هاورف

 . يدع نبا هرکذ «مالتحالاو فاعرلاو ءيقلا») :لاقو «سابع

 .(۲۰) :مقر بابلا ۰۷۷۵ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ينلا باحصا نم لجر نع هباحصآ نم لجر نع ملسا نب ديز ثيدح وهو (۲)

 رطفی الو» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .(مجتحا نم الو «ملتحا نم الو ءاق نم

 ٥۱۳. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نم يوُر دقو «تبثي ال اذه" :بابلا ثيدح دعب لاق دقف ۲۹ /۳ يرذنملا رصتخ (۳)

 ديز نع دعس نب ماشه ثیدح نم ینطقرادلا هجرخأو .ًاضيأ تبثی الو ںیخآ هجو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق يردخ ا دیعس يبا نع راسي نب ءاطع نع ملسا نبا

 نب ماشهو .(مالتحالاو ءةماجحلاو ٠ءيقلا :مئاصلا نرطفي ال ةثالث» :ملسو هيلع

هب دهشتساو «ملسم هب جتحا دقف -دحاو ريغ هيف ملکت دق ناک نإو- دعس
 

 نم يذمرتلا هجرخاأو .السرم ملسأ نب ديز نع دحاو ريغ هاور دقو .يراخبلا

 دبع نأ ركذو ظوفح ريغ هنإ :لاقو هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ثيدح

 .يرذنملا مالك ه.ا."ثيدحلا يف فعضُي ديز نب نهحرلا

 )٤( لماکلا يف ۱٠۹/۷ .



 1۰٩۹ مايصلا باتك

 نع ملسأ نب ديز نع ماشه ثيدح نم ينطقرادلا هاورو

 .فاعرلا لدب ماجتحالا هيف ركذو) .ديعس يبأ نع ءاطع

 نع ملسأ نب ديز نب نم رلا دبع ثيدح نم يذمرتلا هاورو
 ءيقلاو ةماجحلا» :لاقف "(ديعس يب نع راسي نب ءاطع نع هيبآ
 ."«مالتحالاو

 دبع یور دقو ظوفح ريغ دیعس يبآ ثيدح :يذمرتلا لاق

 ثيدحلا اذه دحاو ريغو دمحم نب زيزعلا دبعو ملسأ نب ديز نب هللا
 يآ نع" هيف اورکذپ مل «“السرم ملسا نب ديز نع [اب 1
 .ثيدحلا يف فعضي ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « ديعس

 نع لبنح نب دمهحأ تلاس :لوقي يزجسلا دواد ابا تعمس

 .“هب ساب ال دیز نب هللا دبع هوخآ :لاقف ملسأ نب دیز نب نمحرلا دبع

 .۱۸۳ /۲ ینطقرادلا ننس (۱)

 .طوطخملا ين رركم :نيسوقلا نيب ام (۲)
 مئاصلا يف ءاج ام باب-٤۲ «موصلا باتک يف ۹۷-٩۸ /۳ يذمرتلا عماج (۳)

 ۰ .ءيقلا هعرذي

 ٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 راسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع ۳۰۸/۲ هفنصم يف ةبيش يب نبا هاور ()

 .ًاعوفرم
 "٠ص ۲ج يرذنملا نع يحرش رظنا" :لاقف انه ركاش دما خيشلا قلع ()

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ها
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MM 0 ED . 
 :لاق هللا دبع نب يلع نع ركذي “""ادمحم تعمسو :لاق

0 ۰ )۳( 

ب ديز نب نمهحرلا دبعو «ةقث ملسأ نب ديز نب هللا دبع
 ملسأ ن

CO, « 
 . ایش هنع يورأ الو :دمح لاق «فیعض

 .يراخبلا :يأ (۱)

 .ينيدملا وه (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (ملسأ نب) (۳)

 .ثیدحلل هجارخإ دعب ۷-۹۸ /۳ يذمرتلا عماج )٤(



 ۱1۱ مايصلا باتك

 “دماع ءيقتسي مئاصلا باب

 ثيدحلا نأ ديري :يباطخلا لاق :هلوق ىلإ يرذنملا مالك ركذ
 ۳ )ف وفم رغ

 :ةلع هتلعلو ةلع هل ثيدحلا اذه :ميقلا نبا خيشلا لاق

 .(۳۲) :مقر بابلا ۷۷٦-۰۷۷۷ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 لاق :لاق ةريره يبآ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه ثيدح دنع

 هيلع سيلف مئاص وهو ءيق هعرذ نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«ضقيلف ءاقتسا نإو «ءاضق

 نميف ءاج ام باب-١۲ وصلا باتک يف ٩4/۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 .بیرغ نسح :لاقو ءأادمع ءاقتسا

 .ءيقي مئاصلا يف ءاج ام باب-١۱ «مایصلا باتک يف ٥۳٦/۱ هننس يف هجام نباو

 .۲۰۸۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 4٦/۲. ننسلا ملاعم يف اذه يباطخلا مالك (۲)

 :بابلا ثيدح دعب لاق ثيح ۲٦۱/۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 ال «بیرغ نسح :يذمرتلا لاقو «هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأو"

 هللا ىلص ينلا نع ةريره يبآ نع نيريس نبا نع ماشه ثيدح نم هفرعن

 ال :-يراخبلا ينعي- دمحم لاقو .سنوي نب ىسیع ثيدح نم الإ ملسو هيلع

 يب نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو :یسیع وب لاق .ًاظوفح هارأ

 .هدانسإ حصي الو ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره

 :يباطخل ا لاق .ءيش اذ نم سيل :لاق لبنح نب دحأ تعمس :دواد وبأ لاقو

 ھ.| 'ظوفحم ریغ ثیدحلا نأ دیری
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 .هربغو ءاطع هفقو ةريره يبأ ىلع هفقوف هتلع امآ

 هدانسإب هحيحص يف يراخبلا ىور دقف ءةلعلا هذه ةلع امأو

 . "جلوي الو جرخُي امنإ ءرطفي الف ءاق اذإ :لاق هنأ ةريره يبأ نع

 . حصا لوألاو ‹رطفي هنآ ةريره يبآ نع ركذيو :لاق

 .ًافوقوم ۲٠١ /۲ یربکلا يف يئاسنلا هاور (۱)

 ةماجحلا باب-۲ «موصلا باتک ف «حتفلا م ۰0/4 يراخبلا حیحص )۲(

 .مئاصلل ءيقلاو

 ةماجحلا باب-۲ «موصلا باتک يف ‹«حتفلا عم ۲۰0/٤ يراخبلا حیحص )۳(

 .مئاصلل ءيقلاو



 1۳ مايصلا باتك

 :يرذنملا لوقو : "نادم ثيدح دعب ميقلا نبا لاق مل

 يقهيبلا ىور دقو :"[ميقلا نبا] لاق «""هدّوَجُي لبنح نب دمحأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصأ :لاق ديبع نب ةلاضف ثيدح نم

 . تق ينآب» :لاقف كلذ نع لئسف ءرطفأف ءاقف ءًامئاص ملسو

 الف ءيقلا هعرذ نم)») هيلع ًافوقوم رمع نبا نع ًاضيأ یورو

 .“«ءاضقلا هيلعف ءاقشسإ نمو ‹«هيلع ءاضق

 .(۳۲) مقر قباسلا بابلا يف «۷۷۷-۷۷۸ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هثدح ءادردلا ابآ نآ» :وه نادعم ثیدحو

 دجسم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یلوم نابوث تیقلف .رطفأف ءاق

 ءاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ينثدح ءادردلا ابأ نإ :تلقف «قشمد

 .«ملسو هيلع هللا یلص «هَءوضو هل تببص انآو «قدص :لاق ءرطفأف

 يف ءاج ام باب-٤٠ «ةراهطلا باوبأ يف ٠٤١/١ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو
 .فاعرلاو ءيقلا نم ءوضولا

 A0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هجرخآو" :ثیدحلا دعب لاق ثیدح ۰۲٦۲ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 ‹ثيدحلا اذه ملعملا نيسح دوج دقو :يذمرتلا لاقو ءيئاسنلاو يذمرتلا

 ملعملا نيسح :دمحأ مامإلا لاقو .بابلا اذه يف ءيش حصا نيسح ثيدحو

 .ھ.| "دوج

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز (۳)

 ٤/ ٠۲۰. یربکلا يقهيبلا ننس ()
 )٥( یربکلا يقهيبلا ننس ٤/۲۱۹.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11164

 ال ظاَقحلاو (“اعوفرم يورو «"هلفم ةريره يبأ نعو :لاق

 ."ًاظوفح هنوری

 ۲۱۹/٤. یربکلا يقهيبلا ننس (۱)

 يف قباسلا دواد يبأ ثيدح وهو ء۲۹ ٤/ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 .بابلا لوأ

 ."ًاظوفح هاري ال ظافحلا ضعبو" :هيف همالكو .۲۱۹ ٤/ یربکلا ننسلا (۳)



 119 مايصلا باتك

 “”فاصلل ةلبقلا باب
 هجرخأو : "يناثلا ثيدحلا يف يرذنملا لوق دعب لاق

MOىئاسنلا ". 

 مآ ثيدح نم نيحيحصلا يف اجرخأ دقو :ميقلا نبا لاق
 وهو لّبقُي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ» :ةصفحو ةملس

 .“«مئاص

 لوسر لاس هنآ ةملس يب نب ”رمع نع ملسم حيحص ينو

 .(۳۳) :مقر بابلا ۰۷۷۹ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .عوبطملا نم ثلاثلا ثيدحلا يف وه امنإ اذه يرذنملا مالك ()

 مئاص وهو ينلبقي هللا لوسر ناک» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح وهو

 .((ةمئاص انأو

 .(۱۹۹/۲) یربکلا ننسلا يف يئاستلا هجرخاو

 TAA :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ۲٣۳. /۳ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ (۳)

 :هجرخأف «ةملس مآ ثيدح امآ (6)

 ةلبقلا باب-١٤۲ وصلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ۱۸١ هحيحص يف يراخبلا

 .مئاصلل

 :هجرخأف «ةصفح ثيدح امأو

 يف ةلبقلا نأ نايب باب-۲٠ «مایصلا باتک يق ۷۷۹/۲ هحیحص يف ملسم

 . ...ةمرع تسيل موصلا

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱۱٩

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟مئاصلا لبقيأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 ىلص هللا لوسر نإ هتربخأف «ةملس مأل ؛«هذه لس» :ملسو هيلع

 ام كل هللا رفغ دق هللا لوسر اي :لاقف «كلذ عنصي ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف «رخأت امو كبنذ نم مدقت
 .«هل مكاشخاأو هلل مكاقتأل ينإ» :ملسو

 موصلا ف ةلبقلا نأ نایب باب--۲ «مايصلا باتک يف 7۷۹/۲ ملسم حیحص )1(



 ۱۷ مايصلا باتك

 “"باشلل كلذ ةيهارك

 سمش خيشلا لاق هلع تکس و ":ریره يبآ ٹثیدح رکذ

 اذه سبنعلا وبأو «رغألا نع سبنعلا وبأ هيف :مزح نبا لاق :نيدلا
 .“لوهجم

 .“هامس الو «هركذ ًادحأ دجأ ملو :قحلا دبع لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةشئاع نع يقهيبلا ىورو

 باشلا ]1/۱۲١[ اهنع یھنو «مئاص رهو خيشلل ةلبقلا ف صخر

 .” «هموص دسفي باشلاو «هبرإ كلمي خيشلا» :لاقو

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )۳٤(« :مقر بابلا ۷۸۰١-۷۸۱ /۲ دواد يب ننس (۱)

 .باشلل هتیهارک

 الجر نآ» :ةريره يبأ نع رغألا نع سبنعلا يبا نع ليئارسإ ثيدح وهو (۲)

 رخآ هاتأو «هل صخرف مئاصلل ةرشابملا نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا لأس

 .«باش هاهن يذلاو خيش هل صخر يذلا اذاف «هاهنف هلاسف

 نسح" :۲۰۱۹۰ مقر دواد يبا ننس حيحص يف ينابلألا هنع لاق ثیدحلاو

 ۲٣٤. /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 «فيعض وهو «ليئارسإ قيرط نم رخآلاو" ۲۰۸/٦: ىلحلا يف مزح نبا لاق )٤(

 ."... ؟وه نم یردُ الو «سبنعلا يبآ نع
 )٥( /۲یطسولا ماکحألا ۲۱۷.

 .۲۳۲ ٤/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 .'"باشلل اههركو خيشلل سابع نبا اهيف صخراأو

 .ال :لاقف ؟مئاص وهو ةلبقلا نع رمع نب هللا دبع ىتف لأسو

 كلذڏب ام هللاو ؟مهيلع قیيضتو سانلا جرحت مل هلع خيش لاقف

 . "ريخ كتسأ دنع سيلف لّبقف تنأ امأ :رمع نبا لاقف .ساب

 نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعس نع ةلبقلا ةحابإ يورو

 . سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو دوعسم

 .ةريره يبأ نعو سابع نبا نع ۲۳۲/٤ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )١(
 .سابع نبا نع ٤/ ۱۸٩ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 .۲۳۲ ٤/ یربکلا ننسلا ين يقهيبلا هاور (۲)

 «يردخلا ديعس يبأو «سابع نب هللا دبعو «صاقو يبا نب دعس نع يور (۳)

 .بلاط يبآ نب يلعو «باطخلا نب رمعو «ةشئاعو
 ۳١٤- /۲ ةبيش يبأ نبا فنصمو ٠۸۳/٤-۱۸۷ قازرلا دبع فنصم :رظنا

 .۲۳۲ ٤/ يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٠

 .مئاصلل ةرشابملا ةحابإ دوعسم نبا نع يورو

 يناعم حرش يف يواحطلاو ٠۹١/٤-۱۹١ هفنصم ين قازرلا دبع :هاور

 ٤/ ۲۳۲-٠٠١. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٩١ /۲ راثآلا

 .اهنم فحخأ ةلبقلاو :تلق

 .مئاصلل ةلبقلا نع يهنلا هنع روهشملاف رمع نب هللا دبع امأ

 ٠٠٠١. /۲ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ٤/ ۱۸١ هفنصم يف قازرلا دبع :هاور

 .ريبكلا خيشلل اهتحابإ ًابيرق هنع درو دقو



 1۹ مايصلا باتك

 اذإ ام ىلع لومحم اذه :يقهيبلا لاقف ."هناكم موصي ينعي ءاديدش

 هلاو .دوعسم نبا نم ال ةاورلا ضعب نم ريسفتلا اذهو «لزنأ

 .ملعأ

a 

 ۲۳٤/٤. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۱)

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۱۸٦/٤ هفنصم يف قازرلا دبع دنع وهو

 .هانعم ۲

 :هلوق نوکي نأ هبشیو" ۳۸٥: /۳ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف همالك صن (۲)

 ."لزناف لبق اذإ دارأ وأ .هريغ نم ًالوأت "...ينعي"

 ."لزناف لبق اذإ هيف اندنع اذهو" : ٤/ ۲۳١ ىربكلا ننسلا يف همالك صنو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱3م

 “'قيرلا علتبي مئاصلا

 لاق مث «("يرذنملا مالکو ««اهناسل صميو» :ثيدح ركذو

 صم يف ةدايزلا هذه حصت ال :قحلا دبع لاقو :"[ميقلا نبا]

 الو «سوأ نبا دعس نع رانيد نب دمحم ثيدح نم اهنأل «ناسللا

 . امهب جتحي

 اذه :لاق هنأ دواد یبآ نع ینخلب :ىبارعألا نبا لاق دقو

 .حیحصب سیل ثيدحلا

 مئاصلا باب :هيف بابلا ةمجرتو )۳٤(. :مقر بابلا ۷۸٠١ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .قيرلا علبي

 وهو ."باشلل هتیهارک باب" ل قباس دواد یبأ ننس نم عوبطملا يف بابلا اذهو

 .قباسلا بابلا

 نع ىج يب عَدصِم نع يدبعلا سوأ نب دعس نع رانيد نب دمحم ثيدح دنع
 .«اهناسل صو «مئاص وهو اهلّبقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ» ةشئاع

 . 0٥۱١ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ثيدحلا فيعضت ىلع رودي ۲٠٤/۳ دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا مالك (۲)

 .سوأ نب دعسو رانيد نب دمحم لجأل

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز (۳)

 )٤( یطسولا ماکحألا ۲۱۹/۲.

 نع يغلب :يبارعألا نبا لاق .ةرشابم ثيدحلا دعب ۷۸١ /۲ دواد يب ننس )٥(

 .حيحصب سيل دانسإلا اذه :لاق هنآ دواد يبآ



 1 مايصلا باتك

 "ناضمر رهش يف ًابنج حبصأ نم باب
 :ةلأسملا هذه يف فلسلا فلتخا :نيدلا سمش خيشلا لاق

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )۳١(. :مقر بابلا ۷۸١/۲-۷۸۳ دواد يبأ ننس (۱)

 .ناضمر رهش يف ًابنج حبصأ نميف

 ۲٠٣۰-۲۱۸. /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف دواد وبآ رکذ دقو

 :اتلاق امهنآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يجوز ةملس مأو ةشئاع ثيدح -

 يف يمرذألا هللا دبع لاق- ًابنج حبصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک»

 .(موصي مٹ «مالتحا ريغ عاج نم ناضمر يف -:هثیدح

 باب-۲۲ «موصلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ٠۷١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ًابنج حبصي مئاصلا

 موص ةحص باب-١٠ «مايصلا باتك يف ۷۷۹/۲-۷۸۰ هحیحص يف ملسمو

 .بنج وهو رجفلا هيلع علط نم
 هللا لوسرل لاق الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جوز ةشئاع ثيدح -

 حبصأ ينإ «هللا لوسر اي :بابلا ىلع فقاو وهو ملسو هيلع هللا ىلص
 حبصا انآو» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «مایصلا دیر انآو ءًابنج

 كنإ ءهلا لوسر اي :لجرلا لاقف .«موصأو لستغاف «مايصلا ديرأ انآو ًابنج

 هللا لوسر بضغف .رخاأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا رفغ دقو ءانلثم تسل

 هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ينإ هللاو» :لاقو ملسو هيلع هللا یلص

 .«عبتآ ام مکملعأو

 موص ةحص باب-١١ «مايصلا باتک يف ۷۸۱ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .هوحن «بنج وهو رجفلا هيلع علط نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۲۲

 يف اب اوجتحاو ءًابنج حبصأ اذإ هموص لاطبإ ىلإ مهضعب بهذف

 هکردآ نم :هصَصق يف لوقي ناک هنآ ةريره يبأ نع ملسم حيحص

 .'هوصي الف ًابنج رجفلا
 :ةريره يبأ نع ةياورلا تفلتخاو

 .هموص حصي ال هنأ هنع روهشملاف

 وهف ؛حبصی یتح مان مث هتبانجب ملع نإ هنا :ةيناث ةياور هنعو
 . مئاص وهف ؛حبصأ یتح ملعی م نو ءرطفم

 .ريبزلا نب ةورعو سواط نع بهذملا اذه يورو

 ناك نإو «حصي م ًاضرف ناك نإ موصلا نأ ىلإ ةفئاط تبهذو

 .حص الفن

 . يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإ نع اذه يورو

 هيلع علط نم موص ةحص باب-۳٠ «مایصلا باتک ين ۷۷۹ /۲ ملسم حیحص (۱)

 ( .بنج وهو رجفلا
 .قبس امک (۲)

 . ٤1٤/۱۷. ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع اهركذ (۳)
 )٤( ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :هنع هركذ ۱۷/٤١٤ ینغملا يف ةمادق نباو ٤/ ۳۹۲.

 )٥( هفنصم يف قازرلا دبع :هنع هاور ٤/ ۱۸۲.

 يف ةمادق نباو ٠۲٤/١۷ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :يعخنلا ميهاربإ نع هركذ )١(

 ۹٩/۲. ننسلا ملاعم يف يباطخلاو ٤/ ۳۹١ ينغملا

 ٤١٤/١۷. ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :يرصبلا نسحلا نع هركذو



 11۲۳ مايصلا باتك

 لوق ىلإ هايتف نع عجر هنأ :ةثلاث ةياور ةريره يبأ نعو

 .ةعامجلا

 ضرفلا يف ًاقلطم هموص ةحص ىلإ "روهمجلا بهذو
 .خوسنم ةريره يبآ ثيدح :اولاقو «لفنلاو

 نأ خسانلا طرش :تلاقو «خسنلا توبث ةفئاط ”لكشتساو

 «هل ضراعملا رشا كرت ىلع ةمألا عمجت و ‹لقنب هرخأت ملعی

 باب-۱۳ «موصلا باتک ين ۷۸۰ /۲ هحیحص يف ملسم هاور امیف كلذو (1)

 وبأ عجرف :لاق» :هيف ءاج دقف .بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص

 .«كلذ يف لوقي ناك امع ةريره

 .مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو (۲)

 بذهملاو ٤۲٤/۷ ربلا دبع نبال ديهمتلاو 4۲/۲ عئانصلا عئادب :رظنا

 .۳۹۱ ٤/ ینغملاو ۱

 :لاق هنأ يرذنملا نب ركب يبأ نع انيورو" ٤/ ٠٠١: ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاق (۳)

 عامجلا نأ كلذو «خسنلا ىلع ًالومحم كلذ نوكي نأ اذه يف تعمس ام نسحأ

 «بارشلاو ماعطلاك مونلا دعب ليللا يف مئاصلا ىلع ًامرحم مالسإلا لوأ يف ناك

 [نأ] لبق حبصأ اذإ بنجلل زاج ءرجفلا عولط ىلإ عامجلا لجو زع هللا حابأ املف
 نم هعمس اب يتفي ةريره وبأ ناكف ءرظحلا عافترال مويلا كلذ موصي نأ لستغي

 مو ةشئاع ربخ عمس املف «خسنلاب ملعي ملو «لوألا رمألا ىلع سابع نب لضفلا
 .۹۹ /۲ ننسلا ملاعم يف يباطخلا هوحن ركذو ."هيلإ راص ةملس

 .تلكشتساو :عوبطملا يف )٤(

 .ناب وآ :عوبطملا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14

 ربخ نأ مكل نيأ نمف ءانهه ٍفتنم نيرمألا الكو «خوسنم هنآ ملعيف
 ؟ةشئاع ربخ ىلع مدقتم ةريره يبأ

 نم نيرمألا رخآ نوكي نأ حصي ال هنآ :اذه نع باوجلاو

 هجاوزآ نأل ؛كلذب موصلا لاطبإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هتافو دعب نربخأ دقو «مكحلا اذهب ةمألا ملعأ

 مدقتملا وه اذه ناک ولو [ب ]۱۲٤/ «موصی مث ءًابنج حبصی ناک هنآ

 هجاوزآ جتحي ملو ‹«ةريره يبأ ثيدح لثم هجاوزأ دنع فورعملا ناكل

 .خسن مث هلعفي ناک يذلا هلعفب

 تام نأ ىلإ "نه مسقي ناک هنإف «نهيلع اذه یفخي نأ لاحمو

 .رطفلاو موصلا يف
 وبآ ناک» :هيف امنإو «عوفرم ريغ ملسم يف ثيدحلا نأ عم اذه

 ."”بسح «هصصق يف لوقي ةريره

 لضفلا ىلإ هدر كلذ ىلع ققوح امل ةريره ابأ نأ ثيدحلا ينو

 يلا نم هعمسأ ملو «لضفلا نم كلذ تعمس» :لاقف «سابع نبا

 ينثدح» :ظفل يو "لسم يف يذلا اذه («ملسو هيلع هللا یلص

 .فيرحت وهو .نهنيب :عوبطملا يف (1)

 يلع علل نم موص ةحص باب ٠۳ «مایصلا باتک ين ۷۷۹/۲ ملسم حیحص (۲)

 .بنج وهو رجفلا
 هيلع علط نم موص ةحص باب-۳١ «مایصلا باتک ين ۰ ۲ ملسم حیحص (۳)

 .بنج وهو رجفلا
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 .'«سابع نب لضفلا

 :ةريره يبأ نع رمع نب هللا دبع نباو مامه لاقو :يراخبلا لاق

 ."دنسأ لوألاو ««رطفلاب رمأي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك»

 نب ییجی "نع ورمع نع نایفس هاور ؛حیحص هعفر نکلو
 ابآ تعمس لاق ”يراقلا ورمع نب هللا دبع تعمس :لاق ةدعج

 حبصلا هكردأ نم «هتلق انآ ام «تيبلا اذه برو ال» :لوقي ةريره

 .«هلاق ملسو هيلع هللا یلص دمحم «مصی الف بنج وهو

 نمحرلا دبع نب ركب يبأ ثيدح نم يئاسنلا ىور دقف اذه عمو
 اورکذف ناورم دنع نمحرلا دبع عم تنك :لاق ماشه نب ثراحلا نبا

 «موصلا باتك يف «حتفلا عم ٠۷١/٤ هحيحص يف يراخبلا دنع ظفللا اذه ()

 .ابنج حبصي مئاصلا باب-۲

 مئاصلا باب-۲۲ وصلا باتك يف «حتفلا عم ٠۷٠/٤ يراخبلا حيحص (۲)

 .عوفرم ريغ ةريره يبأ مالك نم هنأ يأ ءدنسأ لوألاو .ًابنج حبصي

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .نب :لصألا يف (۳)

 .يراقلا دبع :عوبطملا يف )٤(

 بيرقت :رظنا .هدج ىلإ بسنُي دقو «يراقلا دبع نب ورمع نب هللا دبع وهو
 . ٥٠١ :ص بيذهتلا

 )٥( ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأآ ۲/٠۷١.

 هفنصم يف قازرلا دبع هاورو ٤/  ۰۱۸۱-۱۸۰رمع نع جيرج نبا قيرط نم

 .هوحن هب رانید نبا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱۲٩

 ىتح لستغي مو همالتحاب ملعو ملتحا نم :لوقي ةريره ابأ نأ
 هللا ىلص يلا جاوزأ لسف بهذا :لاق .مويلا كلذ مصي الف حبصي
 :لاقو «ثيدحلا ركذف «هعم تبهذو بهذف كلذ نع ملسو هيلع
 هيلع دتشاف _ةشئاعو ةملس مأ ينعي - امهوق هتربخأف ناورم تیتأف

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ثدحب ةريره وبأ نوكي نأ ًافوخت «مهفالتخا

 نعأ هتثدحف هتيتأ اه كيلع تمزع :نمحرلا دبعل ناورم لاقف .ملسو

 ينثدح امنإ ءال :لاق ؟اذه يورت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .'نالفو نالف

 هللا ىلص ينلا نم كلذ عمسي مل «ةريره ابآ نأ بير الو

 .ملسو هيلع

 . "سابع نب لضفلا هينربخأ :ةرم لاقو
 ."ديز نب ةماسأ هينربخأ :لاق ةرمو

 .نالفو نالف هینربخآ :هنع ةياور ينو
 )6( هه ڳل

 . لجر ينربخأ :ةياور يفو

 ٠۷۹/۲. یربکلا ننسلا (۱)

 .قبس امک (۲)

 ٠۷۸/۲. ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا اهجرخأ (۳)

 ٠۷۹/۲. یربکلا ننسلا يف يئاسنلا اهجرخا )٤(
 .اهيلع فقأ م )٥(



 1۲۷ مايصلا باتك

٠ ۰ ۰ a. ۰0۱( ( 

 . رڪ هینربخآ :ةياور يلو

 ۳. بسحا تنک اذکه :ةياور ينو

 )١( ًاطوملا يف كلام :اهجرخأ ١/  ۲۹١یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲٠٤/٤.

 ۱۸١/۲. ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا اهجرحأ (۲)

 .(«ةريره يبأ سيك نم») :لاق هنأ ٤٤/۲۲ دیهمتلا يف ربلا دبع نبا یورو

 بتك نأ دعب مث :يدوعسلا خسانلا لاق «مالكلا اذه دعب طوطخملا ةيشاح يف (۳)

 ةيشاح يف لوطم وهو «يرذنملا ظفاحلا مالك دعب هركذ ءهطخج اذه خيشلا

 .يباطخلاو يعفاشلا مالك هيف ىكح «يرذنملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 '"ناضمر راهن يف هلهآ یتا نم ةرافك

 “اموی مصو») هیفو دواد يبآ ثیدح رکذ

 دق علا رمألا يهو ةدايزلا هذه :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 اهيف سیلو ءرهشأو ما مس ثیدح قیرطو :قحلا دبع لا

 ثيدح حصي امنإو ]٠٠١/[ «رافغتسالا الو رمتلا "”ةليكم الو ًاموي مص

 نب ديعس ليسارم نم وهو ءاطوملا يف كلام هركذ كلذكو ءالسرم ءاضقلا

 ءةصقلاب ديعس نع يناسارخلا هللا دبع نبا ءاطع نع كلام هاور «بيسملا

 ° (تبصآ ام ناکم اموی مصو هلک» :لاقو

 یتآ نم ةرافك باب :هيف بابلا ةحرتو «(۳۷) :مقر بابلا ۰۷۸٦/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .هنع تکسو ۲۷۴ /۳ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو .ناضمر يف هلهآ

 يب نع نم رلا دبع نب ةملس يبأ نع يرهزلا نع دعس نب ماشه ثيدح وهو (۲)

 اذهب- ناضمر يف رطفأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره

 تنأ هلك» :هيف لاقو ءًأعاص رشع ةسمخ ردق رمت هيف قرَعب يتأف :لاق «-ثيدحلا

 .«هللا رفغتساو ءًاموي مصو «كتيب لهأو

 . :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ىطسولا ماكحألا نم تباملاو ."ةليمكت" :لصألا يف (۳)

 .ملعأ هللاو .(اعاص رشع ةسمخ ردق») :ثيدحلا يف هلوق هنم دوصقملاو

 0 :ص هذنسم ف يعفاشلا :هجرخأ هقیرط نمو ۲۹۷/۱ كلام ًاطوم )€(

 .۲۲۷ ٤/ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 ۱/۲ ىطسولا ماكحألا ()



 DÎ مايصلا باتك

 «يرهزلا ثيدح يف ةظفللا هذه ركذ ظافحلا هركنأ يذلاو

 نب ثيللاو كلامو ليقعو سنويك تاقثلا تابثألا هباحصأ نإف

 مهنم دحأ ركذي مل "'دلاخ نب نمحرلا دبعو رمعمو بيعشو دعس
 حلاصو "دعس نب ماشهك هنع ءافعضلا "هركذ اغنإو ءةظفللا هذه

 يٻآ نب بيعشو «ةنييع نب نايفسو «دعس نب ميهاربإ قيرط نم يراخبلا هجرخآ (۱)

 .يرهزلا نع مهتعبس «يعازوألاو «رمعمو «دعس نب ثيللاو «روصنمو «ةزمح

 نباو «كلامو «رمعمو «ريرجو «ثيللاو «هنييع نبا قيرط نم ملسم هجرحخأو

 .يرهزلا نع مهتتس «جيرج

 .يرهزلا نع مهتثالث «رمعمو «كلامو «نايفس قيرط نم دواد وبأ هجرخأو

 .يرهزلا نع نايفس قيرط نم يذمرتلا هجرخأو

 «كلامو «ريرجو «ةبيتقو «نايفس قيرط نم ىربكلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .يرهزلا نع مهتعبس كلام نب كارعو «ديعس نب ىيحيو «ثيللاو

 .يرهزلا نع نايفس قيرط نم ةجام نبا هجرخأو
 .۳۲۹/۹-۳۲۸ فارشألا ةفحت :رظنا

 هجرخأف سنوي قيرط امآ ؛دلاخ نب نمحرلا دبعو ليقعو سنوي يقبو
 .هننس يف ينطقرادلا

 .هحيحص يف ةيزخ نبأ هجرخأف ليقع امأو
 .راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأف دلاخ نب نمحرلا دبع امأو

 ٤0۷/١٤ ٤0۹ ٤٠١. ةرهملا فاحتإ :رظنا

 .اهركذ :عوبطملا يف (۲)
 .بابلا ثیدح وهو «دواد وبآ هقیرط نم هجرخأ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۰

 . .امهبارضأو ""رضخألا يبآ نبا

 نع سيوآ يبأ نبا هاور تاقث اهتاور :ىنطقرادلا لاقو

 نب ماشه ًاضيأ هعباتو «هنع رمع نب رابجلا دبع هعباتو «يرهزلا

 .”تاقث مهلکو :لاق «هنع دعس

 ةعبرأ مه امنإ ءالؤه نإف ءةظفللا هذه ةحص ديفي ال اذهو

 ۾ ًاسفن نوعبرأ مهو ًاددع رثكأو مهنم قثوأ وه نم مهفلاخ دقو

 رثؤم اذه نودب ليلعتلا نأ بير الو ءةظفللا هذه مهنم دحأ ركذي

 مهفلاخو «قثوأو مهنم ظفحأ وه نم ةظفللا هذهب درفنا ولو

 ةحص يف طرش يوارلا ةقثو ءاهيف فقوتلا بجول ريثكلا ددعلا اذه

 ةياورك وه امنإ ءةظفللا هذه هيف سيلو ٠٠١/٠١ للعلا يف ىنطقرادلا هاور (1)

 .ملعأ هللاو .ءاوس ةعامحلا

 رضخألا يبأ نب حلاص نأ ۳۷۳/۳ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا ركذو

 وبأو دعس نب ميهاربإ نأ ركذ مث «ةعامحلا ثيدح ىنعمب يرهزلا نع هاور

 .ملعأ هللاو .ةظفللا هذه ركذب هوور دعس نب ماشهو يندملا سيوأ

 .اذكه اذه ينطقرادلا مالك دجأ مل (۲)

 ۲۲٠/٤. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ءاهجرخأ سيوأ يبأ نبا ةياورو

 ٤/ ۲۲٠. ًاضيأ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأ رمع نب رابج لا دبع ةياورو

 ًاضيأ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأ ءًاضيأ دعس نب ميهاربإ اذكه هاورو

 ٤/1



 1 مايصلا باتك

 ريغ امهو ذوذشلاو ةلعلا ءافتنا نم دب ال لب ءةبجوم ال ثيدحلا

 .ةظفللا هذه يف نييفتنم

 :هيلع ءاضقلا بوجو يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 يف يعفاشلاو «“ةفينح يبأو "دمحاو كلام بهذمف

 .ءاضقلا هيلع بج هلاوقأ رهظأ

 .رفك اذإ ءاضقلا هيلع بحب ال هنأ رخآ لوق يعفاشللو

 رفك نإو هيلع ءاضق الف مايصلاب رفك نإ هنأ :ثلاث لوق هلو
 .“يعازوألا لوق اذهو ."”ىضق ماعطإلاب وأ قتعلاب

 نأ :اوحجر وأ هيلع اوقفتا ام نيأو" :ًاركْنُم لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع )١(

 .هللا هحر ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه.| "!؟ةلوبقم ةقثلا ةدايز

 ٠١١. /۷ ديهمتلاو ء١٠ :ص يناکلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 ۴٠١/۳. فاصنإلاو ۳۷۲ ٤/ ينغمل ا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۳)

 )٤( ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ٠١٤/١ عئانصلا عئادبو ۲/ ٩۹۷-۹۸.

 )٥( :ص هيبنتلا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ٠٦٦ بذهملاو ١/٠۱۸۳.

 .ركفلا راد ةعبط ۳١١/١ يوونلل عومجم ا :اذه يعفاشلا لوقل رظنا (0)

 .ركفلا راد ةعبط ۳١/١ يوونلل عومجملا :اذه يعفاشلا لوقل رظنا (۷)

 ننسلا ماعم يف يباطخلاو ۳۷۲ ٤/ ينغملا يف ةمادق نبا :يعازوألا نع هركذ (۸)

1/۳. 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۲

 يرذنملا دعبتسا مث «(«تکلهآو تکله» ثیدح رکذ مث

 دهاشلا قاسو :لاق مث ًامالك يقهيبلا نع قاسو «"ةظفللا هذه
MMeا .  e 

 :لاقف «هصنب يقهيبلا مالك ميقلا نبا ظفاحلا ركذف ٠ اهفعض ىلع

 وبآ انخیش اهفعضو ظوفحمب سیل «تکلهأو»» :هلوق :يقهيبلا لاق

 بيسملا نب دمحم نع هاور ظفاحلا يلع ابأ نإف :لاق “ينايغرألا

 اهنود ةمقلع نہ ةبقع نع هأور ديلولا نب سابعلاو ءاهركذي ملف

 باحصأ ةفاكو اهنود ملسم نب ديلولا نع هوور «هربغو میحدو

 يرهزلا باحصأ نم دحأ اهركذي ملو ءاهنود هنع هوور يعازوألا

 نع روصنم نب ىلعم نع روث يبا نع يور ام الإ «يرهزلا نع

 .يرهزلا نع ةنييع نب نايفس

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲۰۹/۲-۲٠٠ هننس يف ینطقرادلا :هجرخا (۱)

.YV/ 

 .ملعا هللاو .هدعبتسأو هرکذ يرذنملا لعلف «دواد وبآ ثیدحلا اذه جر مو

 هلعلف «داعبتسالا اذه ۳-۲۷۰ يرذنملا رصتخ نم عوبطملا ي سيل (۲)

 .ملعا هللاو .طقاس

 يف هدوجو ضرتغملا نم ناك يذلاو !! عوبطملا يف اذه يرذنملا مالك دجوي ال (۳)

.Vo-V € | 

 .هقیرط نم ۷/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٤(

 . ۲۰۹/۲-۲۱۰ هننس يف ینطقرادلا هاور ()



 ۱۳۳ مايصلا باتك

 كلت يف اهنوک ىلع لدتسی ًاضیآ هللا دبع وب ناکو :لاق

 روصنم نب ىلعم فينصت موصلا باتك يف رظن هنأب اطخ ةياورلا
 «ةظفللا هذه نود ثيدحلا اذه هيف دجوف «روهشم [ب ]٠٠٠١/ طخب

 .'اهنود هنع هوور نایفس باحصا ةفاک نابو

 ثيدحلا اذه كلام ىور دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 يبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ديح نع ىرهزلا نع اطوملا ين
 هيلع هللا یلص هللا لوسر «هرماف ناضمر يف رطفآ الجر نأ» :ةريره

 نيتس ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتعب رفكي نأ ملسو

 .ثیدحلا رکذ مث ««ًانیکسم

 :نارمأ هيفو ءدانسإلا اذهب كبسحو
 .ناك رطفم يأب ةرافكلا بوجو :امهدحأ

 .رييختلا ىلع اهن :يناثلاو

 .نيتلأسملا ين كلام بهذم وهو

 ءطولاب ةديقم يرهزلا نع ةعامحلا ةياورو :يقهيبلا لاق

 مهظفح ةدايزل لوبقلاب ىلوأ يهف عرشلا بحاص ظفلل “ةلقان

 .۲۲۸-۲۲۷ ٤/ یربکلا ننسلا يف اذه يقهيبلا مالك وحن رظنا (۱)

 ۲۹٦/۱. اطوملا (۲)

 ١/ ۳٠٤. يناودلا هكاوفلاو ٠۷١/١-٥۷۳ بلاطلا ةيافك :رظنا (۳)

 .يعبطم اطخ وهو .ةلفان :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۶

 ناک هرطف نآ ىلع مهتیاور تقفتاو «ههجو ىلع ثيدحلا مهئادآو

 ظفللا ىلع ةرافكلاب هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأو «عامجب

 .'بيترتلا يضتقي يذلا

 عاج يف ةرافكلا اوور نيذلا :ىنطقرادلا نسحلا وبأ لاقو

 نباو ىراصنألا ديعس نب ىيحيو اطوملا يف كلام :رييختلا ىلع ناضمر

 نب رمعو ناميلس نب حيلفو سيوأ وبآو ركب يبأ نب هللا دبعو جيرج

 نب ثيللاو دابع نب لبشو "ضايع نب ديزيو يموزخملا نامثع

 ميعن ةياور نم ةنييع نباو] هنع زيزعلا دبع نب بهشأ ةياور نم «دعس

 "(هنع رطم نب رامع ةياور نم دعس نب ميهاربإو «هنع دا نبا

 تقفتاو" :هلوق نم ةرابعلا دجوت ٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف (1)

 .خلا "...مهتیاور

 دمحأ خيشلا قلع اذل .ضايع نب ريذنو :اذكه مسالا اذه ءاج عوبطملا يف (۲)

 قيلعت ه.. "هباوص قيقحت ىلإ لصأ ل «فرحم مسا اذه" :لاقف هيلع ركاش

 .ركاش دمحأ خيشلا

 مسالا دجول ينطقرادلا ننس ىلإ عجر ول «ةعساو ةمحر خيشلا هللا محر :تلق

 أرقف هيلع فحصت هنأ الإ ,طوطخملا يف كلذك وهو .ضايع نب ديزي :هيف

 .(ديزي) وهو (ريذن)

 بيذهت يف هل مجرت «مکحلا وبآ يثيللا ةبدعج نب ضايع نب ديزي :وهو
 .كورتم بذكلاب مهتم وهو ١١/ ۳٠۲-٠٤ بيذهتلا

 .ينطقرادلا ننس نم هتكردتسا نيفوقعملا نيب ام (۳)



 1۳0 مايصلا باتك

 .يرهزلا نع "هلسرا هنآ الإ دايز يبأ نبا هللا دیبعو

 نع نم رلا دبع نب ديح نع يرهزلا نع هوور ءالؤه لک
 ىلع هترافك اولعجو ناضمر يف رطفأ الجر نأ ةريره يبأ
 ."رييختلا

 اذهب يرهزلا نع هوورف «مهنم ًاددع رثكأ مهفلاخو : لاق

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأو «عامجب ناك لجرلا راطفإ نأ دانسإلا

 1 نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دج م نإف «ةبقر قتعب رفكي نأ هرمأ
 رمع نب هللا ديبعو كلام نب كارع مهنم ءًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي
 رمعمو ةبقع نب ىسومو قيتع يبأ نب دمحو ةيمأ نب ليعامسإو

 ديعسو يعازوألاو رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبعو ليقعو سنويو

 ' نب ميهاربإو ةنييع نب نايفسو رمتعملا نب روصنمو ةزمح يبأ نبا
 قاحسإ نب دمحو ىسيع نب هللا دبعو دعس نب ثيللاو دعس

 دمو رضخألا يبأ نب حلاصو ةاطرأ نب جاجحو دشار نب نامعنلاو

 “يصأوَعلا ىيجب نب قاحسإو رمع نب رابجلا دبعو ةصفح يبأ نبا

 .لسرأ :عوبطملا يف (1)

 .۲۰۹/۲ ینطقرادلا ننس (۲)

 .ينطق رادلا يآ (۳)
 واولا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب يصوعلا" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (6)

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه.| (صوع) ىلإ ةبسن



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳٩

 نب ةعمزو نمحرلا دبع نب ةرقو نابوث نب تباثو ليقع نب "ر اّبهو

 نب حونو دلاخ نب بيعشو دمحم نب ديلولاو «"ءاقسلا رججو حلاص

 .""همالک رخآ [1/۱۲۹1 «مهریغو میرم يبأ

 نيهجولا ىلع اذكهو اذكه هب ثدح يرهزلا نأ بير الو

 بيترتلا ةياورف اذكه ناك اذإو «بير الب هنع ظوفحم امهالكو

 :هوجول اهب ذخؤي نأ ىلوأ عامحلا ركذب ةحرصللا

 ةياورب جر ضراعتلا ردق اذإو «رثكأ اهتاور نأ :اهدحأ

 .فورعم فالخج ةداهشلا ينو ءًاقافتا رثكألا

 هنأو رطفملا ركذ اوقاسو ةصقلا اوكح اهتاور نأ :يناثلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ظفل اوكحو «عامجل ا

 .رامهو :عوبطملا يف (1)

 "هتحص ىلإ لصأ مل فرع اذه كلذكو" :لاقف ركاش دمحأ خيشلا هيلع قلعو

 .خيشلا قيلعت ه.ا

 ننس يف مسالا اذه ءاج دقو «ةعساو ةمحر ركاش دمحأ خيشلا هللا محر :تلق

 امك "ليقع نب رابه" :هباوصو «ًاضيأ فرح وهو "ليقع نب رايه" ينطقرادلا

 . ٥۸٩ /۷ تاقثلا يف نابح نبا هجرت دقو .نتملا يف هتبثأ

 يف تسيل حيضوت ةدايز يهو .ءاقسلا ديلولا وبأ زينك نب رجبو :عوبطملا يف (۲)
 .ةراشإ نودو «لصألا يف ماحقإلا ال ةيشاحلا حيضوتلا كلذ ناكمو «لصألا

 .۲۰۹/۲ ينطقرادلا ننس ()

 .انحجر :عوبطملا يف )٤(



 ۱۳۷ مايصلا باتك

 كلذ نأ اوكح الو «رطفأ اذا اورسفي ملف رييختلا ةاور امأو

 ظفل نم الو ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ظفل "نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا ظفل ًاضيأ اوكح الو ءةصقلا بحاص

 .ةرافكلا يف ملسو

 هلا لوسر ظفل ركذ نم ةياور ىلع مهتياور مدق فيكف

 نع هربخ يف يوارلا ظفلو «بيترتلا يف ملسو هلآو هيلع هللا یلص
 !؟«ناضمر يف يلهأ ىلع تعقو»» :هلوقب هسفن

 هيف رکذي مل لمجم «رطفأ» :هلوقو «حيرص اذه نأ :ثلاثلا

 نیعتف امج ناک هرطف ناب ىرحخألا ةياورلا هترسف دقو «رطفأ اذامب

 .هب ذخألا

 سيلف «رييختلا يف ًارهاظ ناك نإو "وأ" فرح نأ :عبارلا
 يف حیرص "؟اذك عيطتست له ؟اذک عیطتست له :هلوقو هيف صنب

 هزجعب هرابخإ دعب الإ يناثلا ىلإ لاقتنإلا هل زوجي مل هنإف «بيترتلا
 نأ هرماف») :هلوقو «عرشلا بحاص ظفل حيرص هنأ عم «هلبق امع

 .هظفل هيف كْحُي مل ««موصي وأ ةبقر قتعي

 ثيدحلاب لمعلا نمضتي بيترتلا ثيدحب ذخألا نأ :سماخلا

 ال ربيختلا ثيدحب لمعلاو «هنم دارملا نيبيو هرسفي هنأل ءرخآلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 .ىلوأ نيصنلاب لمعلا نأ بير الو «'بيترتلا ثيدح نمضتي

 هذه ريظن لعج عرشلا بحاص انيأر دق انأ :سداسلا

 ريظنلا مكحو «"راهظلا ةرافك يهو بيترتلا ىلع ءاوس «ةرافكلا

 .هریظن مکح

 ءراهظلا ةرافكب ناضمر يف عامجلا ةرافك قاحلإ نإ بير الو

 .“نيميلا ةرافكب اهقاحلإ نم هبشأو ىلوأ "”لتقلا ةرافكو

 فيرحت وهو «(بيترتلا ثيدح) :ناكم (بيترتلا ثيدحب لمعلا) :عوبطملا يف (1)

 .هل يعاد ال

 نأ لبق نم قر رخ او امل نرو مث میام نی نورجاقب نينار :یلاعت لاق (۲)

 7 نيرهش ماَيصَف ذِي ذيب مل نمف » يخ نوُلَمْعت اَب لاو هب نو هَ مك اسامي

 گلاب اوو كل اكسب ماَعْطإَف عطب مل نمف اسامي نأ لبق نم نعيم

 ۳-٤[. :ةلداجملا] .(ميلأ بادَع َنيرفاكِلَو هللا دوُدُح كلو هِلوُسَرَو

 اطخ اًنِمْوُم لق ¿ نَمَو اط الإ اًمْؤُم َلَعَي نأ نيْؤُمِل ناك امو :یاعت لاق (۳)

 موف ني ناک نإ اوفدصت صب نأ الإ هلهأ ىلإ مَنَ ةيوَو ةو بقر زير

 مهو مكتب موق ني ناگ نإو و ةه ةر ريرحف نوم وُو مُكَل ودع

 نْيَرْهَش ماَيصف ڃي : مل نمف ةو بقر ريرحو ِهِلْهأ ىّ ٌةمَلسُم ةي قایم
 .[۹۲ :ءاسنلا] .(اًميكح اًميِلَع هللا َناَکو هللا نم ةو نْيعباكتم

 ناَمْيآلا مدع دقع ام مکڈخارُڀ نکّلو ابا يف لاب هل مداوي ًال) :ىلاعت لاق ()

 ریز ا ونک زا کیخا نويل اتلس طو نم َنيکاَسَم ةرشَع ٌماَعْطإ ةئراقكف
 مكناميأ وظف او مُعملَح اذإ مكنة راک كلذ ماي نال مايصَق ذب ي مل نَمَف ةر

 ۸٩[. :ةدئالا] .(نوُرُكشئ ْمْكْلَعْل هاا مُكْ هللا نيب كلذ



 ۱۹ مايصلا باتك

 دمع رطفأ نميف ظيلغتلا باب
 يف سيل" :ينطقرادلا لاقو :ميقلا نبا لاق مث ثيدحلا ركذ

 .(۳۸) :مقر بابلا ۷۸۸-۰۷۸۹ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ۲۷۵-۲۷٣. /۳ دواد يبأ ننس رصتخو

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع سوطملا يبأ وأ سوطملا نبا ثيدح دنع

 ريغ يف ناضمر نم ًاموی رطفأ نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق
 .«رهدلا مايص هنع ضقي م هل هللا اهصخر ةصخر

 يف ءاج ام باب-۲۷ «موصلا باتک يف ٠۰۱/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 ."هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ةريره يبأ ثيدح" :لاقو .ادمعتم راطفإلا

 نم ةرافك يف ءاج ام باب-٤۱ «مایصلا باتک يف ٥۳۰/۱ هننس يف هجام نباو
 .ناضمر نم ًاموي رطفأ

 .ه۱۸-۷١١ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 يذمرتلا هجرخأو" :ثيدحلا هركذ دعب ۲۷1/۳ هرصتخ يف يرذنملا لاق

 ةريره يبأ نع ركذُيو :لاق ءًاقيلعت يراخبلا هركذو «هجام نباو يئاسنلاو
 مايص هضقي ل ضرم الو رذع ريغ نم ناضمر نم ًاموي رطفأ نم» :هعفر
 تعمسو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا لاقو .«هماص نإو رهدلا

 فرعأ الو «سّرطملا نب ديزي همسا سّوطملا وبأ :لوقي -يراخبلا ينعي- ًادمحم
 الو ثيدحلا اذهب سوطملا وبأ درفت :ًاضيأ يراخبلا لاقو .ثيدحلا اذه ريغ هل
 نسحلا وبآ لاقو ؟ال مآ ةريره يبأ نم وبأ عمس يردأ الو «هريغ هل فرعي

 تحص دقو «هلثمم جتحي ال فيعض ثيدح وهو :يطرقلا فلخ نب يلع
 .خلا" ...ثيدحلا اذه لشب ضراعت الو «حاحص ديناسأب ةرافكلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 16

 ال لوهجم مهيف نوكي نأ يفنت ال ةرابعلا هذهو '""حورجم هتاور

 .ةلادع الو حرجب فرعي

 سوطملا نباو سوطملا وبأ ":لاوقأ ةثالث اذه يف لاقّيو

 .""ثيدحلا هب درفتو ثيدحلا اذهب درفت «سوطملاو
 نم “"درفنا اب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاق

 .“تاياورلا

 .لوقلا اذه هيف سیلو ۲۱۱/۲ هننس يف ثیدحلا اذه يطقرادلا یور (۱)

 اذه هيف دجأ ملو ۲٣٨/۸-۲۷٤ ًاضیآ هل للعلا يف هدنسآ مث ًاضيآ هرکذو

 .ًاضيأ لوقلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (ثيدحلا هب درفتو) ةلمج (۲)

 .هب درفنا :عوبطملا يف (۳)

 .٠ه ٠١١۲-٠١ /۲ نابح نبال نیدحا نم نيحورجلا (6)



 4۱ مايصلا باتك

 “ما لکا نم باب

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو :لاق

 وأ لکاف مئاص [ب /۱۲۹] وهو يسن نم» :ملسو هيلع هللا یلص

 .«هاقسو هللا همعطأ امنإف هموص متیلف برش

 ."«برشو لکاف» :يراخبلا دنعو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع ىنطقرادلا ىورو

 )قزر وه اغنإف ًایسان برش وأ ًایسان مئاصلا لكأ اذإ» :ملسو

 .(۳۹) :مقر بابلا ۷۸٩-۷۹۰ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ۲۷٣/۳-۲۷۷. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 .«كاقسو كمعطأ هللا» :لاقف «مئاص انأو ًايسان تبرشو تلكأ ينإ هللا لوسر

 «موصلا باتک يف حتفلا عم ۱۸۳/٤-۱۸٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ًايسان برش وأ لكأ اذإ مئاصلا باب-١

 هبرشو يسانلا لکا باب-۳۳ «مایصلا باتک يف ۸۰۹٩/۲ هحیحص يف ملسمو

 .رطفي ال هعامجو

 مئاصلا يف ءاج ام باب-١۲ «موصلا باتك يف ٠٠١/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح' :لاقو .ًایسان برشی وآ لکای

 .ًايسان رطفآ نمیف ءاج ام باب-١۱ «ایصلا باتک ين ٥۳۵ /۱ هننس ين هجام نباو

 .هجيرخت قبس دقو .ملسم ظفل اذهو (۲)

 .هجیرخت قبس ام وهو (۳)
 .هللا قزر :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 314۲

 مهلكو حيحص دانسإ اذه : "لاق .«هيلع ءاضق الو هيلإ هللا هقاس

 .”تاقث

 "وهو :لاق ««ةرافك الو هيلع ءاضق ال» :یرخآ قیرط ينو

 . افرا حیحص

 .لاقو :عوبطملا يف (1)

 .¥1۷4/۲ ينطقرادلا ننس (۲)

 .اذهو :عوبطملا يف )۳(

 قوزرم نب دمحم هب درفت :ثیدحلا بقع لاق هنآ الإ ۱۷۸/۲ ينطقرادلا ننس )٤(

 .يراصنألا نع -ةقث وهو-



 14۳ مايصلا باتك

 'ناضمر ءاضق ربخأت باپ

 ةعامح لاقف رخآ ناضمر نع هرخآ ول اميف فلتخاو :يرذنملا لاق

 0 € کم موي " اکل معطيو يضقي نيعباتلاو ةباحصلا نم

 «"ةريره يبأو رمع نباو سابع نبا لوق اذهو :ميقلا نبا لاق

 )٤١(. :مقر بابلا ۷۹۰-۷۹۱ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 نم موصلا يلع نوكيل ناك نإ» :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح دنع

 .«نابعش يتأي ىتح هيضقأ نأ عيطتسأ امف «ناضمر

 باب-١٤ موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۲۲/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .؟ناضمر ءاضق ىضقي یتم

 .نابعش يف ناضمر ءاضق باب-۲۲ «مایصلا باتک ۸۰۲-۸۰۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ضئاحلا نع مايصلا عضو-٤٦ «مايصلا باتك يف ٤/ ٠٠٠١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ناضمر ءاضق يف ءاج ام باب- ۱۳ «مایصلا باتک ين ٥۳۳ /۱ هننس يف هجام نباو
 .لك :عوبطملا يف (۲)

 يذلاو «دواد يبأ ننسل هرصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك ()

 .۲۷۸-۲۷۹ /۳ يف هدوجو ضرتفملا نم ناک

 سيل يرذنملا نع ميقلا نبا هلقن يذلا اذه" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع ()
 .خيشلا قيلعت ه. "انيديأ نيب يتلا ةخسنلا يف

 هننس يف ينطقرادلاو ۲۳۲/٤-۲۳٣ هفنصم يف قازرلا دبع :مهنع هاور )٥(

۱۹۷-۲. 

 .ةريره يبأو سابع نبا نع ۲۳/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 .باطخلا نب رمع نع ۲۳۰ ٤/ قازرلا دبع هاور امک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14٤

 "رجا مامإلاو «"يعازوألاو يروثلاو ريبج نب ديعسو دهاجمو

 .قاحسإو “كلامو «"يعفاشلاو

 نسحلا نع ىوري اذهو «هيلع ةيدف الو يضقي :ةعامج لاقو

 .""ةفينح يبأ بهذم وهو "يعخنلا ميهاربإو

 .يضقي الو معطي :“ ةداتق مهنم ةفئاط تلاقو

 هللا لوسرب لخشلا» :ثيدحلا اذه يف نيحيحصلا يف عقوو

 .«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم وأ ملسو هيلع هللا یلص

 ةمادق نبال ينغملاو ٠٠٠/۲ يباطخلل ننسلا ماعم :يف مهنع كلذ رظنا (1)

 ۲٠٠. :ص يزورملل ءاهقفلا فالتخاو ٤/ ٠١

 ٤1/۳. عدبملاو ء١٠٠٤ ٤/ ينخملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۲)

 ۱۸۷/١. بذهملاو ۳۸١ /۲ نیبلاطلا ةضور :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)

 يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء۹٤ ۲١/ ديهمتلا :ةيكلالا بهذمل رظنا )٤(

1۰/۲. 

 )١( :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا ۷١۷.

 قيلعتلا قيلغتو ۲۲۳/٤ يرابلا حتف يف امك ءامهنع روصنم نب دیعس هاور )٩(

1A۷ /Y 

 .۷۷ /۳ طوسبملاو ٠٠۷ /۲ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 ٤/ ۲۳٣. هفنصم يف قازرلا دبع هنع هاور (۸)

 ىضقي ىتم باب-١٤ «موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۲۲/٤ يراخبلا حيحص )٩(

 .ناضمر ءاضق

 .نابعش يف ناضمر ءاضق باب-٦۲ «مایصلا باتک يف ۸۰۳ /۲ ملسم حیحصو
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 نب ىيحب مالك نم ثيدحلا يف ةجردم ةظفللا هذه نكلو

 لغشلا ىيحي لاقو" :لاق هحيحص يف يراخبلا كلذ تب دیعس

 . "لسو هيلع هللا یلص ينلاب وأ «ينلا نم

 هللا لوسر نم اهناكمل كلذ نأ تننظف :ىيحي لاق" :ظفل ينو

 . "لسو هيلع هللا یلص

 انادحإ تناك نإ» :تلاق ًاضيأ ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 ردقت امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز يف ناضمر يف رطفتل

 يتاي یتح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم هيضقت نا
 .«نابعش

 .نيب دق :عوبطملا يف (1)

 ىضقي ىتم باب-١٠٤ موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۲۲/٤ يراخبلا حيحص (۲)

 .ناضمر ءاضق

 .نابعش يف ناضمر ءاضق باب-١۲ «مایصلا باتک يف ۸۰۳/۲ ملسم حیحص (۳)

 .نابعش يف ناضمر ءاضق باب-٣ «مايصلا باتک يف ۸۰۳/۲ ملسم حیحص )٤(

 .ملعأ هللاو .يراخبلا حيحص يف هدجأ ملو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤٦

 ٩ ایص هيلعو تام نم باب

 ضرم اذإ لاق سابع نبا نعو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هيلع نكي ملو هنع معطأ «حصي ملو تام مث ناضمر يف لجرلا

 "هيلو هنع یضق رذن نإو «ءاضق
 ىلإ ةأرما تءاج» :لاق سابع نبا نع نيحيحصلا يفو

 تتام يمأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 باب :هيف بابلا ةجرتو )٤١(. :مقر بابلا ۷۹١/۲-۷۹۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .مایص هیلعو تام نمیف
 . .۲۷۹/۳-۲۸۰ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 .ًارثأو ًاثيدح بابلا اذه يف دواد وب رکذو

 نم») :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ ةشئاع ثيدح وهف ثيدحلا امآ -

 .«هيلو هنع ماص مایص هيلعو تام

 «موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۲۹/٤-۲۲۷ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .موص هيلعو تام نم باب-۲
 نع مايصلا ءاضق باب-۲۷ «مايصلا باتک يف ۸۰۳/۲ هحیحص يف ملسمو

 .تيملا

 ملو «تام مث ناضمر يف لجرلا ضرم اذإ» :سابع نبا لوق وهف رثألا امآو -

 .«هیلو هنع یضق رذن هيلع ناک نإو ءءاضق هيلع نکی لو هنع معطُا مُصَّي

 ۹۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هنأ دواد يبأ ننس ققحم راشأ ثيح «سابع نبا نع هركذ قباسلا رثألا وه (۲)

 .(مصي لو) ناکم (حصپ مو) ةخسن يف ءاج
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 نع يموصف :لاق .معن :تلاق ؟اهنع كلذ ىدؤي ناكآ هتيضقف نيد

 ."هوحن يراخبلا ظفلو لسم ظفل اذه .«كمأ

 لوسر اي :تلاقف تءاج ةأرما نأ ًاضيأ هنع نيحيحصلا ينو

 ثيدحلا ركذو «نيعباتتم نيرهش مايص اهيلعو تتام يتخأ نإ هللا
)۳( 

 ىنلا دنع ًاسلاج تنك» :لاق ةديرب نع ملسم حيحص ينو

 يمأ ىلع تقدصت ينإ :تلاقف ةأرما هتتا ذإ ملسو هيلع هللا یلص

 كيلع اهدرو كرجأ بجو :لاق .تتام اهنإو ]1/1۷[ «ةيراججب

 .تيملا نع مايصلا ءاضق باب-۲۷ «مايصلا باتك يف ۸٠٤/۲ ملسم حيحص (۱)

 تام نم باب-١٤ موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۲۷/٤ يراخبلا حيحص (۲)

 .موص هيلعو

 تام نم باب-١٤ موصلا باتك يف حتفلا عم ۲۲۷/٤ يراخبلا حيحص (۳)

 يتخأ نإ :ملسو هيلع هللا ىلص ينلل ةأرما تلاق» :ظفلب .ًاقلعم «موص هيلعو

 .رحألا دلاخ يبأ ةياور نم ظفللا مات ركذي ملو ««تتام

 مايصلا ءاضق باب-۲۷ «مايصلا باتك يف ۸۰ ٤/۲ هحیحص يف ملسم هلصوو

 .هظفل ركذي م هنأ الإ .تيملا نع

 :هظفل ركذو ًالوصوم هجرخأ دقو

 موصلا يف ءاج ام باب-۲۲ «موصلا باتك يف ٩٩-٩1 /۳ هعماج يف يذمرتلا

 . حیحص نسح ثیدح" :لاقو ‹«تيملا نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۸

 موصافأ رهش موص اهيلع ناك هنإ هللا لوسر اي :تلاق .ثاريملا

 جحأفأ «جحت ر اهنإ هللا لوسر اي :تلاق .اهنع يموص :لاق ؟اهنع

 .'«اهنع يجح :لاق ؟اهنع

 . "تملا نع موصلا زاوج ثيداحألا هذهب تبثف :يقهيبلا لاق

 تيملل نع موصلا يف درو دق :ميدقلا يف يعفاشلا لاقو

 ."هنع ججي امک هنع ميص ًاتباث ناک ناف «ءيش

 ىلص هللا لوسر نأ يور لهف :ليق نإف :ديدجلا يف لاقو

 ؟دحأ نع موصي نأ ًادحأ رمأ ملسو هيلع هللا

 .سابع نبا نع يور «معن :ليق
 ؟هب ذخأت ال مل :لیق ناف

 يلا نع سابع نبا نع هللا ديبع نع يرهزلا ثيدح :ليق
 يرهزلا ظفح عم « “همسي للو ًارذن رذن :ملسو هيلع هللا ىلص

 نع لجر نع هريغ ءاج املف سابع نبال هللا ديبع هتسلاجم لوطو

 .تيملا نع مايصلا ءاضق باب-۲۷ «مايصلا باتك يف ۸٠١ /۲ ملسم حيحص (۱)

 .تاملك ةدع يف طيسبلا قرفلا ضعب عم

 ٤/ ٠٠٠. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 ٤٠١/۳. راثآالاو ننسلا ةفرعمو ٠٠٦/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۳)

 .هللا ءاش نإ ًابیرق هجيرخت يتايس )٤(

 .ثيدحلا فالتخا يف كلذك يهو .ةسلاجم :عوبطملا يف )٥(



 ۱۹ مايصلا باتك

 .'اظوفحعم نوکی ال نآ هبشآ هللا دیبع ثیدح يف ام رغب سابع نبا

 ديبع نع باهش نبا نع كلام ىور ام "يعفاشلا دارأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب دعس نأ هللا دبع نب هللا

 هيلع هللا یلص ينلا لاقف رذن اهيلعو تتام يمآ نإ» :لاقف ملسو

 ."«اهنع هضقأ ملسو

 يرهزلا نع هريغو كلام ثيدح نم هيلع قفتم ثيدح اذهو
 .«تلاس ةأرما نأ» :سابع نبا نع ريبج نب ديعس ةياور يف نأ الإ

 دهاجم نع ليهك نب ةملسو ةبيتع نب مكحلا هاور كلذكو

 نع ريبج نب ديعسو ءاطعو دهاجم نع ةياور يفو «سابع نبا نع

 .«تلأس ةأرما نأ» :سابع نبا

 . "سابع نبا نع ةمركع هاورو

 )١( :ص ثیدحلا فالتخا يف وه يقهيبلا هركذ يذلا اذه يعفاشلا مالك ۲۸۹.

 .يقهيبلل ًارمتسم لاز ام مالكلا (۲)

 ام باب-۱۹ ءایاصولا باتك يف حتفلا عم ٤٥۷/٥ هحيحص يف يراخبلا هاور (۳)

 .هنع اوقدصتي نأ ةءاجُف ينو نل بحتسُي

 .رذنلا ءاضقب رمألا باب-١ «رذنلا باتك يف ٠۲٠۰ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .هڅرخت قبس دقو )٤6(

 .ًاضيآ هجيرخت قبس دقو ()
 باب-۲٤ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۲۷ ٤/ هحیحص يف يراخبلا هقلع (1)

 .موص هيلعو تام نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 110۰

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع بيصح نب ةديرب هاور مث

 نع] لاؤسلا اهيف عقو يتلا ةصقلا هذه نوكت نأ هبشألاف

 نع اهيف لاؤسلا عقو ىتلا ةدابع نب دعس ةصق ريغ ءًأصن "[موصلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع يور دقو فيك «ًاقلطم رذنلا

 !۹۳ےیلا نع موصلا زاوج "يف صنلا حيحص دانسإب ملسو

 «سابع نہا ثیدح فعضی انباحصآ ضعب تیآر دقو : لاق

 ىسوم نب بويأ نع لوحألا جاجح نع عيرز نب ديزي نع يور اجب
 معطيو دحأ نع دحأ موصي ال» :لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع نع

 رهش مايص هيلعو تام نمع ماعطإلا يف هنع يور ايو «("«هنع

 ."رذنلا رهش مايصو «ناضمر

 ٤/ ٠٠٠. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۰۲۷۱ /۳ هحیحص يف ةيزخ نبا هلصوو

 .فعض هدانسإ يف :ةيزخ نبا حيحص ىلع هقيلعت يف ينابلألا لاقو

 .هجرخت قبس دقو (۱)

 .اهنم ذب ال ةدايز يهو «يقهيبلا ننس نم نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .ىلع :عوبطملا يف (۴)

 )٤( مقر بابلا لوأ يف هجيرخت قبس يذلا ةشئاع ثيدح وهو )٤١(.

 .يقهيبلا يآ )٥(

 ٠۷١. /۲ ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (0

 .۲۸۳ /۱ ةياردلا يف رجح نبا هححصو

 .بابلا لو يف هجيرخت تېس دقو (۷)
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 اهيلعو تتام ةأرما يف اهنع يور اب ةشئاع ثيدح فَعضو

 نع اوموصت ال» :اهنع ةياور يفو ««اهنع معطي» :تلاق «موصلا

 .'«مهنع اومعطأو مکاتوم

 نمف «ًافعض ثیدحلل ""بجوي ام اوركذ امیف سیلو :لاق
 .هنع ماعطإلا زوجي تيملا نع مايصلا زوجي

 ("رظن تيملا نع موصلا نع يهنلا يف اهنع يور اميفو

 اهعدوأ دقو ءًالاجر رهشأو ًادانسإ حصأ ةعوفرملا ثيداحألاو

 اهقرط عيمج ىلع يعفاشلا فقو ولو «“'امهيباتك حيحصلا ابحاص
 .[ب /۱۲۷] هللا ءاش نإ اهفلاخي مل ءاهرهاظتو

 .ًاقلعم اذكه يقهيبلل ىربكلا ننسلا ريغ يف هدجأ رل (1)

 ۲٤۸/۲‹ هحرش يف يناقرزلاو ۲۲۸/٢ يرابلا حتف يف رجح نبا رکذ دقو

 .هجرخأ يقهيبلا نأ ٠١ /۳ يذوحألا ةفحت يف يروفكرابملاو

 .ملعأ هللاو .هل تایفالخلا يف هدنسآ هلعلف :تلق

 .هجرخأ قازرلا دبع نأ ۳۲١/٤ راطوألا لين يف يناكوشلا ركذو

 .فنصملا يف هيلع فقأ مو :تلق

 حتف يف رجح نبا لاقو ۳۷۱/١. عومحجما يف يوونلا هفعض دقف لك ىلعو

 ."ادج فيعض" :۲۲۸ ٤/ يرابلا

 .دجوي :عوبطملا يف (۲)

 .ًاضيأ اهنع ةياورلا افعض رجح نباو يوونلا نأ قبس دقو (۳)

 .هڅ رخت قبس دقو )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 110۲

 يرصبلا نسحلاو سوواط :تيملا نع مايصلا زاوج ىأر نمنو
 .""يقهيبلا مالك رخآ «" ةداتقو يرهزلاو

 ىضقي له «موص هيلعو تام نميف ملعلا لهأ "”فلتخا

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟هنع

 بجاولا يف الو رذنلا يف ال لاحب هنع ىضقُي ال هنآ :اهدحاأ

 يبأو كلام بهذمو «”يعفاشلا بهذم رهاظ اذهو «يلصألا

 ."هباحصأو ةفينح

 دحأو “روث يبا لوق اذهو .امهيف هنع ماصي هنآ :يناثلا
 .يعفاشلا يلوق

 ٤/ ۲۳۹-۲٤۲١. هفنصم يف قازرلا دبع :سوواطو يرهزلا نع هاور (۱)

 .۳۷۲ ١/ عومجملا يف يوونلا :مهلك مهنع هركذو

 .۲۳۹-۲۳۷ ٤/ فنصملا :يف كلذ فلاخب ام اعيمج مهنع قازرلا دبع ىورو

 ۲٥٦/٤-۲٠٥۷. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 .فلتحخا دقو :عوبطملا يف ()

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 )١( عومجما :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ٦١/۳1۸  ۳۷١يوونلل ملسم حرشو ۸/ ٠١.

 .۲۷ /۹ ربلا دبع نبال دیهمتلاو ٦۳ /۲ یجابلل یقتتما :ةيكلاملا بهذمل رظنا (0)

 ۱ ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 نباو ء۲۸ ٩/ دیهمتلا يف ربلا دبع نباو ۲۵ /۸ ملسم حرش يف يوونلا :هنع هرکذ (۸)

 ٤/ ۰۳۹۸ ۳۹۹٩. ینغملا يف ةمادق

 ١۳۹۸/٦ ۳۷١. يوونلل عومجما :رظنا .ميدقلا لوقلا وهو (۹)
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 اذهو «يلصألا ضرفلا نود رذنلا هنع ماصي “:ثلاثلاو

 "دعس نب ثيللاو ديبع يبأ لوقو «""هنع صوصنملا دحأ بهذم

 . سابع نبا نع صوصنملا وهو
 موص رذن هيلعو تام لجر نع لئس هنآ هنع مرثألا یور

 امأو «هنع معطيلف ناضمر امأ :لاق ؟ناضمر موص هیلعو «رهش

 .ماصيف رذنلا

 لوزي اذهبو ةباحصلا مالك لدي هيلعو .لاوقألا لدعأ اذهو

 .لاكشإلا

 دحأ نع دحأ موصي ال» :لاق هنأب سابع نبا ثيدح ليلعتو

 ماصيف رذنلا امآو «يلصألا ضرفلا يف وه امنإ اذه نإف «"«هنع معطيو

 .هتیاورو هاوتف نیب ةضراعم الو سابع نبا هب حرص امک هنع

 .هنأ ثلاثلا :عوبطملا يف )١(

 .۳۹۹-۳۹۸ ٤/ ينخملاو ٩٩ :ص دواد يبآ لئاسم :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۲)

 يف ةمادق نباو ء۲۸/۹ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :ثيللاو ديبع يبأ نع هركذ (۳)

 .۳۹۹ ۰۳۹۸ ٤/ ينغملا

 .بابلا لوأ يف قبس امك )٤(
 )٥( هلئاسم يف هللا دبع هنبا :ةياورلا هذه قفاوي ام هنع یورو ۲/ ٣٤١-۰٦٤٩

 :ص هلئاسم يف دواد وأو ۰۱۸۹/۲ هلئاسم يف حلاص هنباو  ۰٩٩يف جسوکلاو

 :مقر ةلأسملا هلئاسم  ۰٦۸۸هلئاسم يف ئناه نباو ۲/ ۷۹.

 .هګرخت قبس دقو )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1164

 ناضمر موص هيلعو تام نم ةصق يف هنع يورملا وه اذهو

 هنع موصلابو ناضمر يف ماعطإلاب ىتفأف ءامهنيب قرف ءرذنلا موصو
 !؟هثيدح ليلعت بجوي ام اذه يف ءيش ياف ر ذنلا ي

 تتام يتلا يف اهئاتفإ نم ةشئاع نع يور "ام ""كلذكو

 نأل ءرذنلا يف ال ضرفلا يف وه امنإ اهنع معطي هنأ موصلا اهيلعو

 يف هنع معطي هنأ ناضمر مايص هيلعو تام نميف ةشئاع نع تباثلا

 سابع نبا نع لوقنملاك اهنع لوقنملاف “ماصي الو ناضمر ءاضق

 .اهتیاورو اهیأر نیب ضراعت الف «ءاوس

 ىواتف ةقفاومو «بابلا اذه يف تاياورلا قافتا رهظي اذهبو

 ًابجاو سيل رذنلا نأل «سايقلاو ليلدلا ىضتقم وهو امه ةباحصلا

 يذلا نيدلا ةلزنب راصف هسفن ىلع دبعلا هبجوأ اغنإو «عرشلا لصأب
 نبا ثيدح يف نيدلاب ملسو هيلع هللا یلص ينلا ههبش اذهو هنادتسا

 .ةباينلا هلخدت نيدلاو رذن موص ناک هنأ هيف هنع لوؤسملاو .سابع

 ناكرأ دحأ وهف ءادتبا هيلع هللا هضرف يذلا موصلا امأو

 . .نيتداهشلاو ةالصلا لخدي ال امك لاجب ةباينلا هلخدي الف «مالسإلا

 .هرخت قبس دقو (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس )۲)

 .امو :عوبطملا يف (۳)

 .هرخت قبس دقو )٤(



 1100 مايصلا باتك

 قلخ ىلا ةيدوبعلا قحجج همايقو هسفنب دبعلا ةعاط اهنم دوصقملا نإف

 هریغ هنع ملسی ال امک «هریغ هنع هیدژی ال رم اذهو ءاهب رمو اه

 .هریغ هنع يلصي الو

 وأ «تام ىتح هيلع ةردقلا عم أدمع جحلا كرت نم اذكهو

 .تام ىتح اهجرخي ملف ةاكزلا كرت

 دعب هنع امهلعف نأ عرشلا دعاوقو ليلدلا ىضتقم نإف

 نأ قحأ قحلاو «هنم لبقي الو ءهتمذ ئر ال [1/۱۲۸]تاوملا

 ال هتمذ هب لغش ال فلكملا "نم مازتلا رذنلا نأ قرفلا رسو

 ًاقح عراشلا هلعج ام ًامكح ًفحأ وهف ءادتبا هب همزلا عراشلا نأ

 .یبآ مآ ءاش هيلع هل

 نآ لبقئ اذمو «هلع زوجعملاو هيلع رودقملا عست ةمذلاو

 اهنإف عرشلا تابجاو فالخب هيلع هل ةردق ال اب فلكملا اهلغشي

 فلكملا نأل يلصألا عرشلا بجاو نم عسوأ ةمذلا بجاوف

 «عراشلا هيلع اهبجوي ل "هيلع ةريثك تابجاو باجيإ نم نكمتم

 .توملا :عوبطملا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٩

 بجاو ءادأ قتيرط نم عسوأ اهبجاو ءادأ قيرطو ةعساو ةمذلاو

 يف اهوخد توملا دعب اهبجاو يف ةباينلا لوخد نم مزلي الف «عرشلا
 .عرشلا بجاو

 مهفرعأو ءًاملع مهقمعأو قلخلا هقفأ ةباحصلا نأ نيب اذهو

 .قيفوتلا هلابو .همكحو هدصاقمو عرشلا رارساب



 1o0۷ مايصلا باتك

 ^" طفلا رايتخا باب

 ."«رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل»» ركذ

 رطفلا بجوي نم هب جتحا دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .رفسلا يف

 ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك رطفلا ناب اوجتحاو

 رمأ نم ثدحألاف ثدحألاب نوذخأي اوناكو «ملسو هيلع هللا

 . لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا

 رفاس امل هنأ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ثيدجب :ًاضيأ اوجتحاو

 «سانلا هعم رطفاف ءرطفأ لايمأ ةثالث كلذو «ناضمر ين هتيرق نم

 )٤۳(. :مقر بابلا ۰۷٩٩/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ۲۸٤-۲۸۵. /۳ دواد يبآ ننس رصتخو

 الجر یآر ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر نآ هللا دبع نب رباج ثیدح وه (۲)

 .«رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :لاقف «هيلع ماحزلاو هيلع لّلظي

 باب-١۳ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠٦/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخآو

 ...هيلع للُظ نمل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق

 رطفلاو موصلا زاوج باب-١٠ «مايصلا باتك يف ۷۸٦/۲ هحیحص يف ملسمو
 . ...رفاسملل ناضمر رهش يف

 ...كلذ ليق اهلجأ نم يتلا ةلعلا- ٤١ «مايصلا باتك ٤۸٦/٤ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 زاوج باب-١٠ «مایصلا باتک يف ۰۷۸۵ ۰۷۸٤/۲ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .يرهزلا مالك نم ...رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا
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 ام ًارمآ تیار دقل هللاو :لاق هتیرق ىلإ عجر املف «نورخآ كلذ هركو
 هللا یلص هللا لوسر يده نع اوبغر ًاموق نإ «هارأ ينآ نظأ تنك

 :كلذ دنع لاق مث ءاوماص نيذلل كلذ لوقي «هباحصأو ملسو هيلع

 .هريغو دواد وبأ هاور .كيلإ ينضبقا مهللا

 لوبقب رمآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناب :ًاضيأ اوجتحاو

 نم سيل» هعفري رباج ثيدح نم يئاسنلا ىورف «رطفلا ةصخر
 مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلعو «رفسلا يف اوموصت نأ ربلا

 .”«اهولبقاف

 اوماص نيذلا يف ملسو هيلع هللا یلص هلوقب :اضیأ اوجتحاو

 ."حتفلا ماع هرطف ةصق يف يئاسنلا هاور ««ةاصعلا كئلوأ»

 يف مئاصلا» :فوع نب نمحرلا دبع لوقب :اضيأ اوجتحاو

 ةريسم ردق باب-٦٤ «موصلا باتک يف ۸۰۰-۸۰۱ /۲ هننس يف دواد وبآ هاور (۱)

 .هعضوم يف يتآيسو .هيف رطفي ام
 ۲ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نم يتلا ةلعلا-١٤ «مايصلا باتك يف ٤۸٦/٤-٤4۷ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 . ...كلذ ليق اهلجأ

 .۲۱۳۲ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .لجرلا مسا ركذ-۹٤ «مايصلا باتك يف ٤/ ٤۸۸ ىبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 زاوج باپ-٥ «مايصلا باتک يف ۷۸٥ /۲ هحیحص يف ملسم هاور ثیدحلاو

 . ...رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا



 110۹ مايصلا باتك

 اغنإو هعفر حصي الو «""يئاسنلا هاور ««رضحلا يف رطفملاك رفسلا

 ."فوقوم وه

 مايأ نم ةدعلاب رفاسملا رمأ اغنإ ىلاعت هللا ناب :ًاضيأ اوجتحاو

 .هریغ زوج الف هب رمآ يذلا هضرف يهف «"رخا
 .ةباحصلا نم دحاو ريغ نع كلذ يکځو

 ميرحت ىلع لدي ام هيف سيل هنأب اذه نع نورثكألا باجأو

 حم ماص هنأ ديعس وبأ ربخأ دقو ءقالطإلا ىلع رفسلا يف موصلا

 .“رفسلا يف [ب ]٠۲۸/ حتفلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 مئاصلا هلوق ركذ-۳٠ «مايصلا باتك يف ٤۹٤/٤ ٤٩٥ ىبتجما يئاسنلا ننس )١(

 .رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف

 ١/ ٠٠١-٥٠٦. ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ين ًافوقوم ينابلألا هححصو

 يف ءاج ام باب-١۱ «مایصلا باتک يف ٥۳۲/۱ هننس يف هجام نبا :ًاعوفرم هاور (۲)

 ."ركنم" ١/ ٥٠٥: ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنع لاقو .رفسلا يف راطفإلا

 ۱۸٥[. :ةرقبلا] رح مايآ نم ةدِيَف رفَس ىلع وُ ًاضيرم ناک رمو :یلاعت لاق (۳)

 هللا يضر ةفاصرق يبآو سابع نباو ةريره يبآو باطخلا نب رمع نع يور )٤(

 .مهيزجي ال كلذ نأو ءرفسلا يف ماص نمل ءاضقلاب اورمأ مهنأ مهنع

 ۰۲۸۲ ۰۲۸۱/۲ ةبيش يبأ نبا فنصمو ۲۷۰/٤ قازرلا دبع فنصم :رظنا

 ٦۳/۲. راثآلا يناعم حرشو

 يف رطفملا رجأ باب-١٠ «مايصلا باتك يف ۷۸۹/۲ هحیحص يف ملسم هاور )٥(

 .لمعلا ىلوت اذإ رفسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱۰

 اذهف «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :هلوق امو :اولاق

 دق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هآر نیعم صخش ىلع جرخ
 دهجي نأ ربلا سيل يأ «لوقلا اذه لاقف «موصلا هدهجو هيلع للظ

 ءرطفلا يف هل هللا حسف دقو «غلبملا اذه اهيف غلبي ىتح هسفن ناسنإلا

 سيلف «هتدارإ ىلع مالكلا قايس لدي يذلا ظفللا مومعب "”ذخألاف

 .رفسلا يف هيلإ راشملا مايصلا نم عونلا اذه ربلا نم

 دق هنأل ءربلا ربأ وه سيل يأ «ربلا نم سيل» :هلوقف :ًاضيأو

 دقو «هيلع ىوقتي داهج وأ جح يف ناک اذإ هنم ربآ راطفإلا نوکی

 «هيف صخرو هحابآ ىلاعت هللا نأل ءأرب حابملا رفسلا يف رطفلا نوكي

 ملف رب وهف هللا هح امو "هصخرب ذخؤي نأ بحب هناحبس وهو

 .رفسلا يف مايصلا يف ربلا رصحني

 سيل :ىلاعت هلوقك نوکیو «ةدئاز اذه ىلع "نم" نوكتو
 يفو «دحا نم ينءاج ام :كلوقكو (”(مكَهوُجو اولو نأ ربا

 .رظن اذه

 .نوكي امنإ ذخًألاف :عوبطملا يف )١(

 یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع ۱۰۸/۲ هدنسم يف دمحآ یور (۲)

 .«هتیصعم یتؤ نأ هرکی امک ءهصخر یتؤث نأ بحجم هللا نإ» :ملسو هيلع هللا

 .۹ /۳ ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو

 ١١۷. :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)



 ۱۱٩۱ مايصلا باتك

 .اهباب ىلع يه لب «ةدئازب تسيل اهنإ :لاقي نأ هنم نسحأو

 هنونظت يذلا ربلا نم سيل رفسلا يف موصلا نأ :ىنعملاو
 الو هللا هبي يذلا وه موصلا نأ اونظ مهنإف «هيلع "نوسفانتو

 يف موصلا نأ مهربخأف «هنم ربأ ال يذلا ربلا هدحو هنأو هاوس بحي

 بحأ رطفلا نوكي دق هنإف ءهنونظت يذلا عونلا اذه نم سيل رفسلا

 .رلا وه نوكيف ؛هنم هللا ىلإ

 ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك رطفلا نوك امآو :اولاق

 ىتح ماص هنإف «حتفلا ةازغ يهو ةنيعم ةعقاو هب دارملاف ملسو هيلع هللا

 .موصلا مرح هنأ ال هیرمآ رخآ هرطف ناکف «“"رطفآ مث "'دیدکلا غلب

 .فيرحت وهو .امضاح :عوبطملا يف (1)

 .نوسفانتتو :عوبطملا يف (۲)

 ۸۳۸/۲ ةباطملا ماغملا رظنا .ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم :ديدكلا (۳)

 ىلع صيلخو نافسع نيب «(ضْمحلا) مساب مويلا فرعي ديدكلا :ققحا لاقو

 ماعملا :ىلع لاحأو .ةرونملا ةنيدملا قيرط ىلع «ةمركملا ةكم نم ملك ٩١ ةفاسم

 ۲۳١. :ص ةريثألا

 )٤( هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ ٤/  ۲٠۳موصلا باتك يف حتفلا عم ۳٤-باب

 .رفاس مث ناضمر نم ًامايآ ماص اذإ

 هحیحص يف ملسمو ۲/ ۷۸٤رطفلاو موصلا زاوج باب-١٠ «مایصلا باتک يف

 .رفاسملل ناضمر رهش يف

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم امهالک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱11۲

 هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناک» :رباج لوق اذه ریظنو

 .«رانلا "تتسم ام ءوضولا كرت ملسو هيلع هللا ىلص

 نيرمألا رخآ ناکف ("اضوتی و یلصو هنم لكأ مث ءةالصلا لإ

 .رانلا تسم امم ءوضولا كرت هنم

 ةاورلا ضعب هرصتخاف اذهو اذه ىور يذلا وه رباجو

 هللا ىلص ينلا م اظفل رباج رکذي و .هرخآ ىلع هنم رصتقاو

 .ًاطخ وهو .هتسم :عوبطملا يف (1)

 كرت باب-١١٠ ءةراهطلا باتك يف ١١١/١-١١١ ىبتجلا يف يئاسنلا هاور (۲)

 .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع .رانلا تريغ ام ءوضولا

 اغ ءوضولا كرت باب-١۷ «ةراهطلا باتك يف ٠۳۳/۱ هننس يف دواد وب هاورو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناک» :ظفلب رباج نع «رانلا تسم

 .«رانلا تريغ امم ءوضولا كرت ملسو

 . ۱۷۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ءوضولا كرت باب-١۷ «ةراهطلا باتك يف ۱۳۳/١ هننس يف دواد وب هجرخآ (۳)

 .قباسلا ثيدحلا لبق «رباج نع رانلا تسم ام

 كرت يف باب-۹٥ «ةراهطلا باوبأ يف ١۱١/١-١١۷ هعماج يف يذمرتلاو

 .رانلا تريغ امم ءوضولا

 ۷٩. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .نع :عوبطما ف )€(



 1۳ مايصلا باتك

 .ينم نيرمألا رخآ اذه نإ ملسو هيلع
 اذه لعف هنآ هودهاش ام اوكح اغنإو «مايصلا ةصق كلذكو

 .ءوضولا كرتو رطفلا هنم امهرخآو «اذهو

 .اهنع فالتخالاو هابتشالا ليزب اهقح ةلدألا ءاطعإو

 ماص نم ىلع اهيف ركنأ اغإف يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةصق امأو

 الو ءرطفلا غوسي ال هنأ ًانظو ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةنس نع ةبغر

 .هموصب صاع وهو «ارکنم بکترا دق اذه لثم نأ بیر

 ال مهموص نأ اوربخأو ءاضقلاب ةباحصلا مهرمأ نيذلاو
 اونظ مهن وهو هللا هعرشي م ًاموص اوماص مهنإف «ءالؤه مه ؛مهيزجم

 هللا هعرشی مل مکح اذه نأ بْير [1/۱۲۹1 الو «میقملاک مهیلع متح هنآ

 .ءاضقلاب ةباحصلا مهرمأف موصلا نم هب اورمأ ام اولثتمي ملف
 .ةباحصلا نم كلذب ىتفأ نم لوق هيلع لمه ام نسحأ اذه

 يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا» :مهنم لاق نم لوق لمحي هیلعو

 .مهنع هللا يضر مهرظن ةقدو مههقف لامك نم اذهو ««رضحلا

 ةصخرب مكيلع» ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوق امأو :اولاق

 فلكملا لوبق نأ ىلع لدي اذهف «اهولبقاف ؛مكل صخر يتلا هللا

 ملو اهدر ةصخرلا لبقي مل ىتم هنإف «قح اذهو «بجاو هللا ةصخرل

 ءاش نإف اهلبق اذإ نكلو «ةيصعمو هنم ناودع اذهو «ةصخر اهري

 .ةيزعلاب ذخأ ءاش نإو ءاهب ذخأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1164

 نمل ؛ةصخرلاب رمألا نأ ىلع لدي ثيدحلا قايس نأ عم اذه

 رباج نعف «رطفلاب رمؤي اذه لثمو «هسفن ىلع فاخو موصلا هدهج
 شري ةرجش لظ يف لجرب رم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ»

 :لاق «مئاص هللا لوسر اي اولاق ؟اذه مکبحاص لاب ام :لاق «ءاملا هيلع

 يتلا هللا ةصخرب مكيلعو «رفسلا يف اوموصت نأ ربلا نم سيل هنإ

 . يئاسنلا هاور .‹اهولېقاف مکل صخر

 (ةاصعلا كئلوأ»» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق امأو :اولاق

 .اذه لاقف «مهضعب هفلاخف ءرطفلا مهنم دارأ ةنيعم ةعقاو يف كاذف

 جرخ :لاق رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يئاسنلا يقف
 ماصف «ناضمر يف حتفلا ماع ةكم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قش سانلا نأ هغلبف «هعم سانلا ماصف «"'ميمغلا عارك غلب ىتح
 سانلاو برشف رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف «مايصلا مهيلع

 ءاوماص اسان نأ هغلبف «ضعب ماصو سانلا ضعب رطفاف «نورظني
 ."«ةاصعلا كئلوأ»» :لاقف

 نم يتلا ةلعلا-۷٤ «مايصلا باتك يف ٤۸٦/٤-٤۸۷ ىبتجما يئاسنلا ننس (1)

 ۲٠۳۲. :مقرب يئاسنلا حيحص يف ينابل ألا هححصو . ...كلذ ليق اهلجأ

 .۹۸۸ /۳ ةباطملا ماغملا .ةفححلاو غبار نيب ةنيدملا برق عضوم :ميمغلا عارك (۲)

 .لجرلا مسا ركذ-۹٤ «مايصلا باتك يف ٤۸۸/٤ ىبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 موصلا زاوج باب-١٠ «مایصلا باتک يف ۷۸٥ /۲ هحیحص يف ملسم هاورو

 . ...رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو



 1116 مايصلا باتك

 هب اودتقيل رصعلا دعب رطفأ اغنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاف
 ميرحت كلذب دري ملو ««ةاصعلا كئلوأ») :لاق «مهضعب هب دتقی مل املف

 .رفاسملا ىلع ًاقلطم مايصلا

 :لاق ةريره ىبأ نع ءًاضيأ يئاسنلا ىور ام هيلع ليلدلاو

 لاقف "نارهظلا رمب '[ماعطب] ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يتُ»

 اولحرأ» :لاقف .نامئاص انإ :الاقف «الكف ايندا» :رمعو ركب يبأل

 ."لاسرإلاب هلعاو ((*مکیبحاصل اولمعا "مکیبحاصل

 عارك نإف ميمغلا عارك نم ةكم ىلإ ىندأ نارهظلا رمو
 ةتس نافسعو ةكم نيبو «لايمأ ةينامث وحنب نافسع يدي نيب ميمخغلا

 .الیم نوثالثو

 .ىبتجلا يئاسنلا ننس نم اهتكردتساو طوطخملا نم ةطقاس (1)

 ميملا حتفب ٌرَم :هيلإ ةفاضملا ةيرقلا مساو .نافسعو ةكم نيب داو :نارهظلا رم (۲)

 ٠١۷. /۳ ريثألا نبال ةياهنلا .ءارلا ديدشتو

 .ىبتجما يئاسنلا ننس نم بيوصتلاو .مكبحاصل :لصألا يف (۳)

 .ىبتجما يئاسنلا ننس نم بيوصتلاو .مكبحاصل :لصألا يف )٤(

 .لجرلا مسا ركذ-۹٤ «مايصلا باتك يف ٤/ ٤۸٩۹ ىبتجلا يئاسنلا ننس ()

 .۲۱۳۷ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .قباسلا ثيدحلا بقع السرم يئاسنلا هاور دقف (0)

 هذه ىلع دواد وبأ عبات ملعن ال ءأطخ اذه" ٠١١/۲: ىربكلا ننسلا يف لاقو

 . السرم باوصلاو «ةياورلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹٦٦

 ("ةدعلاب رفاسملا رمأ هللا نأو ءةيآلاب مكجاجتحا امآو :اولاق

 يذلا نإف ءًأاعطق لطاب لالدتساف «هريغ زوجي ال يذلا هضرف يهف

 ماص دق ءاهنم دارملاو اهانعمب قلخلا ملعأ وهو ءةيآلا هذه هيلع تلزنأ

 .عركذ ام [ب /۱۲۹] ریغ اهب دارملا نأ ملعف ملسم هدقتعی

 لاق امك ؛رخأ مايأ نم ةدعف رطفأف :ىنعملا نوكي نأ امإف

 ."نورثكألا

 «هنم لبقتو هنع يزجت رخآ مايأ نم ةدعف :ىنعملا نوكي وأ

 .كلذ وحنو

 ؛رخآ ماي نم ةدع هيلع نأب ريدقتلا نييعت بجوأ يذلا امف

 .كلذ وحنو هضرفف وأ

 ءاهنم دارملا "نيبيو اهرّسفي هيلع تلزنأ نم لعفف ةلمجل ابو

 قيفوتلا هللابو

 .رخأ مايأ نم ةدعب :عوبطملا يف ()

 يبطرقلا ريسفتو ٠٤۹/١ يوغبلا ريسفتو ٠٠٤/١ يربطلا ريسفت :رظنا (۲)

 يزوجلا نبال ريسملا دازو ٠٠٠١/١ صاصجلل نآرقلا ماكحأو ,۲

 مولع يف ناهربلاو ۸٠/١ يربكعلل نآرقلا بارعإ يف نايبتلاو ١/,

 . ٠٠۰/۱ يدحاولا ريسفتو ۱٥۸/۳ ۰۲۰٥ يشکرزلل نآرقلا

 .هل يعاد ال فيرحت وهو «(نيييو اهرسفي) :ناکم (نييبتو اهريسفت) :عوبطملا يف )٣(



 11۷ مايصلا باتك

 نوجتحي ؛ملعلا يرصاق نم ريثك هيف طلغي عضوم اذهو

 لمعو ةعيرشلا بحاص لمع نع نولفغيو مكح ىلع صن مومعب

 صوصنلا دارم هب ملع اذه رّبدت نمو «هدارم نيب يذلا هباحصأ
 .اهیناعم مهفو

 يف ةكم نم رامتعالا يف مالك نييكملا نيبو ينيب رودي ناکو

 .اهنم لضفأ فاوطلا ةرثك :ممه لوقاف «هريغو ناضمر

 ناضمر يف ةرمع» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نورکذیف

 .'«ةجح لدعت

 عرشلا بحاص دارم نوكي نأ لاحم :كلذ ءانثآ يف مه تلقف

 مث «ةجح لدعت اهنأو لحلا ىندأ ىلإ ةكم نم اهيلإ جرخي يتلا ةرمعلا
 الو هدعب الو حتفلا لبق ال ءالصأ ةكمب هماقم ةدم وه اهلعفي ال

 مهملعأو ريخلا ىلع ةمألا صرحأ "مهنآ عم «هباحصأ نم دحأ

 .هب لمعلا ىلع مهردقأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دارم

 باب-٤ ‹ةرمعلا باتک يف «حتفلا م V۷۰0/t هحیحص ف يراخبلا هجرخآ )۱(

 .ناضمر يف ةرمع

 .ناضمر يف ةرمعلا لضف باب-١ «جحلا باتک ٩۱۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک

 .ملسم ظفل اذه .((ةچجح لدعت هيف ةرمع نإف») : ملسو

 .اه يعاد ال تادایز يهو .اوناک مهنآ :عوبطملا يف ()



 ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 «ميظعلا رجألاو ريسيلا لمعلا اذه نع نوبغري كلذ عم مث

 يتأي ال مث ءرثكأ وأ ةجح نيثالث ناضمر يف مهذحأ جحي نأ ردقي

 باوثلاو لضفلا اذهب مهنع متنأ نوصتختو !؟ةدحاو ةجحجب اهنم

 هل نم هنظي ال ام اذه «رثكأ وأ ةجح نوتس مكدحأل لصحي ىتح

 ةرمعلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يلا مالك جرخ اغنإو

 نم رفسلا اه اوأشنأ يتلا يهو «هباحصأو وه اهلعف يتلا ةداتعملا

 لدعت ناضمر يف ةرمع» :امه لاقو لقعم مآ رمأ اهبو «مهناطوأ

 .(ةجح

 نم اورثكأف لحلا ىندأ ىلإ اوجرخا :ةكم لهأل لقي ملو
 دحأ اذه مهف الو «ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نإف «رامتعالا

 .قيفوتلا هللابو «مهنم

 .قباسلا ثيدحلا وهو )١1(



 ۱۱۹ مايصلا باتك

 يف ملعلا لهأ فلتخاو :نيدلا سمش ظفاحلا خيشلا لاق”

 :رطفلاو موصلا نم لضفألا

 باب :هيف بابلا ةجرتو )٤٤(. :مقر بابلا ۷۹۸/۲-۷44 دواد يبآ ننس (1)

 .موصلا راتخا نم

 .۲۸۹-۲۹۰ /۳ دواد يبآ ننس رصتخو

 :بابلا يف دواد وبآ ركذو

 ضعب يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انجرخ :لاق ءادردلا يبأ ثيدح-

 نم هسار ىلع همك وا «هسار یلع هدي عضیل اندحا نإ یتح «دیدش رح يف هتاوزغ
 .ةحاور نب هللا دبعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ مئاص انيف ام «رحلا ةدش

 .باب-١۳ «موصلا باتك يف ٤/ ۲٠٠ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 موصلا يف رييختلا باب-۷١ «مايصلا باتك يف ۷۹١ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .رفسلا يف رطفلاو
 ف ءاج ام باپ-۰ «مايصلا باتک ف orY-0۳1/1 هلنس ف هجام نباو

 .رفسلا يف موصلا
 نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق قحا نب ةملس ثيدح-

 .«هكردآ ثیح ناضمر مصیلف عّبش ىلإ يوات ةلومَح هل تناك

 .۹-0۱ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 كرتشي مل ةمزلملا هذه لوأ نم" :ليق ثيح انه هيبنت دجوي عوبطملا يف (۲)

 «ضايرلا ىلإ رفاس هنأل «حيحصتلا يف ركاش دمحم دمحأ ذاتسألا :ققحلا انوخأ

 ه.١ "الاس هللا هدر



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۷۰

 نب ديعسو "سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع بهذف -
 نأ ىلإ دمحاو "قاحسإو ""يعازوألاو يعشلاو بيسلا

 .لضفأ رطفلا

 موصلا نأ ىلإ صاعلا ىبأ نب نامثعو سنأ بهذو -

 . “كلامو "ةفينح يبآو يعفاشلا لوق وهو «لضفأ

 لضفأ نأ ىلإ “:داتقو دهاجمو زيزعلادبع نہ رمع بهذو -

 ٥٦٤/۲-0٦٥« 0٦۷-0٦۸ قازرلا دبع فنصم :يف امهنع كلذ رظنا ()

 .۲۷۹ /۲ ةبيش يب نبا فنصمو

 ننسلا ماعم يف يباطخلاو ۲0۸/٤ يبخملا يف ةمادق نبا :مهنع كلذ ركذ (۲)

 .بيسملا نب ديعس نع ٥٦٦/۲ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو . ۲

 .1۸۳ :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم رظنا (۴)

 ئناه نبا لئاسمو ٦۸۳ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :ةلبانحلا بهذمل رظنا )٤(

 .۲۸۷ /۳ فاصنإلاو ٤/ ٤۰۷ ينغملاو ۱ ۱۳١

 )١( راثآلا يناعم حرشو ۲۸۰ /۲ ةبيش يب نبا فنصم :هيف امهنع كلذ رظنا ۲/ 1۷.

 ۲٠١/۲. طیسولاو ۱۷۸/۱ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (0)

 ٠١١/١. ةيادهلاو 1۹/۲ راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 ٤٤٥. /۲ ليلجلا بهاومو ۲۷١/۲ يناودلا هكاوفلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۸)

 .دهاجم نعو «زيزعلا دبع نب رمع نع ۰0٦۸ ٥۷۱ /۲ هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۹)

 . ٠٠٠۹/۲ ننسلا ملاعم يف يباطخلاو ٤/ ٤٠۸ ينغملا يف ةمادق نبا :ةداتق نع هركذو

 .سابع نبا نع لوقلا اذه يورو

 1١/۲. راثآلا يناعم حرشو ٠۲۷۹ /۲ ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا



 ۷۱ مايصلا باتك

 مكب ديري الو َرُْْلا مُک للا ديرُي» :ىلاعت هلوقل ءامهرسيا نيرمألا

 ]1/٠١١[ . رسا

 ."رخآلا

 ."يزجي ال هنأو رفسلا يف موصلا ميرحت ىلإ ةفئاط تبهذو -

 )١( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ۵.

 ) )۲راثآلا يناعم حرش :رظنا .سابع نبا نع لوقلا اذه يور ۲/ ٦۷.

 ) )۳.قباسلا بابلا يف هب لاق نم رکذ قبس دقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۷۲

 "جرح اذإ رفاسملا رطفي ىتم باب

 دمع نع يذمرتلا ىور دقو :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 ےارفس دیری وهو ناضمر يف كلام نب سنا تيتا :لاق بعك نبا

 تلقف «لكأف ماعطب اعدف ءرفسلا بايث سبلو هتلحار هل تلر دقو

 . "بكر مث .ةنس :لاقف ؟ ةنس :هل

 .هئانثأ يف رفاس موي يف رطفلا رفاسملل زوج نمل ةجح هيفو

 )٤٥(. :مقر بالا ۷۹٩-۷۸٩ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۹۰-۲۹۲ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 يلا بحاص يرافغلا ةرصب يبآ عم تنك :لاق ربج نب ديبع ثيدح دنع

 برق مث «عفرف «ناضمر يف طاطسفلا نم ةنيفس يف ملسو هيلع هللا ىلص
 :لاق «ةرفسلاب اعد ىتح تويبلا زواجي ملف :هثيدح يف رفعج لاق «هءادغ

 هللا لوسر ةنس نع بغرتأ :ةرصب وبأ لاق ؟تويبلا ىرت تسلا :تلق .برتقا

 .لکاف :هثیدح يف رفعج لاق ؟ملسو هیلع هللا یلص

 .۲۱۰۹ :مقر دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

 ديري جرخ مث لكأ نم باب-١۷ «موصلا باتك يف ٠١۳/۳ يذمرتلا عماج (۲)

 .نسح ثیدح :لاق مث .ًارفس

 راطفإ ثيدح حيحصت :اهامس ةدرفم ةلاسر يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .رجفلا دعب هرفس لبق مئاصلا



 ۱۷۳ مايصلا باتك

 نب ورمع لوقو “"دمحا مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ وهو
 لوق وهو سنا نع هاکحو قاحسإو "يعشلاو ٩ ایحرش

 ."رذنملا نباو دواد

 وهو .رطفي ال :ةفينح وبأو “يعفاشلاو "كلام لاقو

 .'' لوحکمو يعازوألاو يرهزلا لوق

 لخد نإ هنإ وهو ؛هيلإ تفتلي ال ءأدج ذاش لوق ةلأسملا يفو

 رطفي الو «رطفلا هل زج مل «هئانثأ يف رفاس مث ميقم وهو رهشلا هيلع

 .ًارفاسم ناضمر هيلع لخدی یتح

 .۲۸۹ /۳ فاصنإلاو ۳٤٦/٤ ينخملا :رظنا .بهذملا اهيلعو (1)

 ۳٤٠/٤. ينغم ا يف ةمادق نبا هنع هركذ (۲)

 .۲۷۰ ٤/ هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۳)

 .1۹۲ :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم ()

 )٥( ينغملا يف ةمادق نبا :هلع هرکذ ٤/ ۴ديهمتلا يف ربلا دبع نباو ۲۲/ ٠١.

 ۳٤٦/٤. ينغملا يف ةمادق نبا هنع هاكح ()

 . ٤٤٥ /۲ ليلجلا بهاومو ٠١ /۲۲ دیهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۷)

 ٠٤١. /۳ ءاملعلا ةيلحو ۱۷۸/١ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۸)

 .1۸/۳ يسخرسلل طوسبملاو “۲ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۹)

 يف ربلا دبع نبا هاكحو ٤/ ۳٤۷. ينخملا يف ةمادق نبا :ةثالثلا نع هاكح )٠(

 .يعازوألاو يرهزلا نع ٠١ /۲۲ ديهمتلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۷4

 ىناملسلا ةديبع لوق اذهو
 ° ةى

 ماصف «ناضمر ف حتفلا
 .«رطفأو

 نب ديوسو زلجم ىبأو

 ۲٠۹/٤. هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۱)

 .ينغملا نم بيوصتلاو .ةمقلع :لصألا يف (۲)

 1/٤" ينغملا يف ةمادق نبا :مهنع هرکذ (۳)

 .قبس امك ةديبع نع قازرلا دبع هاورو

 )٤( هچیرخت قېس دقو ص:۱۱١۱.



 0%11 مايصلا باتك

 "هيف رطفي ام ةريسم باب
 لاق :نيدلا سمش خيشلا لاق مث «"ةيحد ثيدح ركذ

 دقف «تبثي مل ةيحد ثيدح نأ به :رفسلا قلطم يف رطفلل نوزوجنا
 .مميتلا ةيآ يف هقلطأ امك حب هديقي ملو رفسلا ىلاعت هللا قلطأ

 ةمألا نم عامجإ وأ عراشلا نم صنب الإ هدح زوجي الف

 ىلص يلا عم ةكم لهآ رصق دقو فيك «هيلإ ليبس ال ام امهالكو

 !؟ةفلدزمو ةفرعب ملسو هيلع هللا

 “ىلع امنإ عراشلا نإف ءلاجب رصقلا يف كسنلل ريثأت الو

 .هيف رثؤملا فصولا وهف ءرفسلاب رصقلا
 ةريسم ىمس هنآ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع تبث دقو

 باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(١٤) :مقر بابلا ۸٠١-٨۸٠١٠ /۲ دواد يبأ ننس (۱)
 .هيف رطفي ام ةربسم ردق

 .۲۹۲ /۳ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 نم ةبقع ةيرق ردق ىلإ ةرم قشمد نم ةيرق نم جرخ ةفيلخ نب ةيحد نأ وهو (۲)
 هركو «سان هعم رطفأو رطفأ هنإ مث ناضمر يف «لايمأ ةثالث كلذو طاطسفلا
 ام ًارمأ مويلا تيار دقل هللاو :لاق هتيرق ىلإ عجر املف ءاورطفي نأ نورخآ
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يده نع اوبغر ًاموق نإ «هارآ ينآ نظأ تنك
 .كيلإ ينضبقا مهللا :كلذ دنع لاق مث ءاوماص نيذلل كلذ لوقي «هباحصأو

 ٥۲۲. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .للع :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱۷٩

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحب ال» :هلوق يف ًارفس ديربلا

 . مرح يذ عم الإ ےادیرب رفاست

 ذَحأ َءاَج وأ رقس ىّلَع وأ ىضْرَم مك نإ :یلاعت لاقو

 ."(اوُمَمَيَف ٌءاَم اودي ملف َءاَسْنلا مُثسَمال وأ طئاعْلا َنِم مكنه

 .ريصق وأ لوط رفس لک هيف لخدي اذهو
 اوطعأف بصخلا يف مترفاس اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 اوردابف بدجلا يف [ب ]٠١١/ مترفاس اذإو «ضرألا نم اهقح لبإلا

 ." «اهّيقن اهب

 .داز امف

 رفاسي نأ ىهن و ‹“'ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسُب نأ یھنو

 ريغب جحت ةأرملا يف باب-۲ «كسانملا باتك يف ۳٤۷ /۲ هننس يف دواد وبا هاور (۱)

 .مرحم

 .'ذاش" :۳۷۹ :مقر دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هنع لاقو

 ٤١. :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۲)

 باب-٤٥ «ةراجإلا باتک يف ۱٣۲۵-٠٥۲۹٣ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 يف» :هيفو ءةريره يبأ ثيدح نم « ...ريسلا يف باودلا ةحلصم ةاعارم

 .دحاو ىنعمب امهو ««بدجلا يفر» ناكم «ةنسلا

 ءريسلاو داهجلا باتك يف حتفلا عم ٠١١/٦ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٤(

 .ودعلا ضرأ ىلإ فحاصملاب رفسلا ةيهارك باب-۹



 ۷۷ مايصلا باتك

 ذوعتي ناک و «"ةراجتسم رفاسملا ةوعد نأ رخأو (هدحو لجرلا

 .“هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك و «"رفسلا ءاثعو نم

 رفاسي نآ يهنلا باب-٤۲ «ةرامإلا باتك ين ۱٤۹١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...رافكلا ضرأ ىلإ فحصل اب

 .رمع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک

 تيبي نأ «ةدحولا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ رمع نب هللا دبع نع (1)

 ٩۱. /۲ هدنسم يف دمح أ هاور .هدحو رفاسي نآو «هدحو لجرلا

 ."حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور" : ٠١٤ /۸ دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو

 تاوعد ثالث» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ ةريره يبآ ثيدح يف (۲)

 .«مولظملا ةوعدو «رفاسملا ةوعدو ءدلاولا ةوعد :نهيف كش ال تاباجتسم

 رهظب ءاعدلا باب-٤٠۳ ءةالصلا باتك يف ۱۸۷/۲ هننس يف دواد وبآ هاور

 .هل ظفللاو .بيغلا
 ةوعد يف ءاج ام باب-۷ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۲۷۷ ٤/ هعماج يف يذمرتلاو
 .نيدلاولا
 .مولظملا ةوعدو دلاولا ةوعد باب-١١ «ءاعدلا باتك ۱۲۷١ /۲ هننس يف هجام نباو
 . ٠۳١۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ذوعأ ينإ مهللا» :رفسلا ين دراولا ءاعدلا يف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكف (۴)
 .«رفسلا ءاثعو نم كب

 اذإ لوقي ام باب-١۷ «جحلا باتك يف ٩۷۸/۲ هحیحص يف ملسم :هجرخأ

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم .هريغو جحلا رفس ىلإ بكر
 ةبه باب-١٠ «ةبها باتك يف حتفلا عم ۲٢۷/١ هحيحص ين يراخبلا هجرخآ )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷۸

 "ولو ءليوطلاب صتخ ال رافسألا هذه نم ًائيش نأ مولعمو

 .تاميقملل ضقي ملو «هئاسن نيب "عرقا نيمويلا نود رفاس
 ىلإ ةبسنلاب ليوطلاب رفّسلا مسا صيصخت بجوأ يذلا امف

 !؟امهريغ نود رطفلاو رصقلا

 ليوط ىلإ رفسلا عراشلا ميسقت ةعيرشلا يف انعم نيأو :اولاق

 !؟رخآلا اهيف هکراشی ال ماکحاب امهدحأ صاصتخاو «رصقو

 ءليوطلاب هصاصتخا ىلع لدي ال رفسلا قالطإ نأ مولعمو

 تقو نع نایبلا ريخأتو «هرادقم ملسو هيلع هللا یلص يلا نبي ملو

 ريغ هنأ ىلع ةلدألا رهظأ نم هديدحت نع هتوكسف «عنتم ةجاحلا

 .اعرش دودحم

 مهاوقأ راشتناو مهفالتخا ةرثك عم هوددح نيذلاو :اولاق

 يف عامجإ الو «دح نم ىلوأب دح سیلو «كلذب صن مهعم سيل

 .قيفوتلا لابو ديدحتلل هجو الف ءةلاسملا

 . ...اهجوز ريغل ةآرملا

 . ...كفإلا ثيدح يف باب-١٠ «ةبوتلا باتك ين ۲۱۳۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ ثيدح نم امهالك

 .ول هنآ الو :عوبطملا يف (۱)

 .ىنعملا ريغي فيرحت وهو .عرقي مل :عوبطملا يف (۲)



 ۱۷٩ مايصلا باتك

 "هوصب ةعمجلا موي صخي نأ يهنلا
 نع نيحيحصلا يف اجرخأ دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 هيلع هللا یلص ينلا یهنآ ًارباج تلاس :لاق رفعج نب دابع نب دمحم

 . "ىن :لاق ؟ةعمجلا موي موص نع ملسو

 نأ ثراحلا تنب ةيريوج نع هحيحص يف يراخبلا ىورو

 ءةمئاص يهو «ةعمجلا موي اهيلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 يموصت نأ نيديرت» :لاق .ال :تلاق «؟سمأ تمصأ)» :لاقف

 )٥۰(. :مقر بابلا ۸۰٥ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۹۹/۳-۲۹۷ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 مص ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 .«هدعب وأ مويب هلبق موصي نأ الإ ةعمجلا موي مكدحأ

 باب-۳٦ وصلا باتك يف حتفلا عم ۲۷۲۳ ٤/ هحیحص يف يراخبلا هجرخآو

 .ةعمجلا موي موص
 موي مايص ةهارك باب-٤۲ «ايصلا باتك ين ۸۰۱/۲ هحیحص يف ملسمو
 .ًادرفنم ةعمجلا

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۲٤ «موصلا باتک يف ۱۱۹/۳ هعماج يف يذمرتلاو
 .حيحص نسح ثيدح :لاقو .هدحو ةعمجلا موي موص

 .ةعمجلا موي مايص يف باب-۳۷ «ایصلا باتک ين ٥٤۹/۱ هننس ي هجام نباو
 .ةعمجلا موي موص باب-۳٠ وصلا باتك «حتفلا عم ۲۷۳ ٤/ يراخبلا حيحص (۲)

 موي مايص ةهارك باب ۲٤- «مايصلا باتك ين ۸۰۱/۲ ملسم حیحصو
 .ادرفنم ةعمجلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰

 .'«يرطفاف» :لاق .ال :تلاق «؟ًادغ

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره ىبآ نع ملسم حيحص ينو

 الو ءيلايللا نيب نم مايقب ةعمحلا ةليل "اوصخت ال» :لاق ملسو

 موص يف نوكي نأ الإ ؛مايألا نيب نم مايصب ةعمجلا موي اوصخت

 ."«مکدحأ هموصي

 ىلص يلا نع ةريره ىبأ نع هدنسم يف دمحأ مامإلا یورو

 موي مكديع موي اولعجت الف «ديع موي ةعمحجلا موي» :ملسو هيلع هللا

 .“«هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ ؛مکمایص

 ابا تعمس لاق يراقلا ورمع نب هللا دبع نع يئاسنلا دنعو

 هيلع هللا ىلص دمحم ةعمجلا موي مايص نع تيهن انأ ام :لوقي ةريره

 [/۱۳۱].هنع یهن «تیبلا برو ملسو

 لاق :لاق ءادردلا ىبأ نع نيريس نب دمحم نع ًاضيأ يئاسنلا ىورو

 .ةعمجلا موي موص باب-۳٠ «موصلا باتك «حتفلا عم ۲۷۳ ٤/ يراخبلا حيحص (1)

 .اوصتخت :ملسم حيحص يف (۲)

 .ادرفنم ةعمجلا موي مايص ةهارك باب-٤۲ «ايصلا باتك ۸۰۱/۲ ملسم حیحص (۳)

 .۳۰۳ /۲ دمحأ دنسم )٤(

 . ١/ ٤۳۷ يبهذلا صيخلت عم مكاحلا كردتسم رظنا .لوهجم هدنس يفو

 ٠٤١. /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا )٥(

 نبا هجرخأو ۳۱٤/۳-۳٠١« هحیحص يف هجرخآ ذإ ةيزخ نبا هححصو

 .ناسحإلا عم ۳۷ ٤ /۸ هحیحص يف ًاضیآ نابح



 ۸۱1 مايصلا باتك

 ةعمجلا موي صحت ال ءادردلا ابأ اي» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .«يلايللا نود مايقب ةعمحلا ةليل صحت الو «ايألا لود مايصب

 مهنم «ثيداحألا هذهب لوقلا ىلإ ملعلا لهأ نم ةفئاط بهذف

 *يعفاشلاو “دمحأ هب لاقو «"ناملسو «"ةریره وبأ
 .هرکی Y ۰. وبأو ° ىللام لاقو

 دقو «نسح همايصو «ةعمجلا موي مايص نع یهنی «هب یدتقی نمو

 .“هارحتي ناک هارأو «هموصي ملعلا لهآ ضعب ر تیأر

 يبآ نع نيريس نبا ةياور ذإ «لسرم وهو .۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)

 .ةلسرم ءادردلا

 ٠٠٤. :ص يئالعلل ليصحتلا عماجو ٠١١ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا

 ...ةعمحلا موي مايص نع تيهن انأ ام :هلوق هيلع لدي امك (۲)

 يجب ءادردلا ابأ علي مل ناملس نأ قباسلا ءادردلا يبآ ثیدح ببس يف درو ذإ (۳)

 :ءادردلا يبأل ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاقف ءاهموي موصيو ةعمحجلا ةليل

 .ثيدحلا ركذو «...ةعمجلا ةليل صخت ال كنم ملعأ ناملس «ريوع)»)

 .۲۱۸/۲ ریبکلا همجعم يف يناربطلا هجرخآ

 )٤( ىنغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا ٤۲٦/٤-٤۲۷ فاصنإلاو ۳/ ٠٤۷.

 )٥( بذهلا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ١.,. ءاملعلا ةيلحو ۳/ ٠١۸.

 ٠١٤/١. يقوسدلا ةيشاحو ء1۱۲۹ :ص يفاكلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (0

 ۷٠١. /۲ نيدباع نبا ةيشاحو ۲۷۸ /۲ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 .۳۱۱/۱ ًاطوملا (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸۲۴

 ."هفلاخي م هخلب ولو «ثيدحلا اذه ًاكلام غلبي مل :"”يدوادلا لاق

 لوسر نآ» :دوعسم نبا نع 0ز نع يئاسنلا ىور دقو

 املقو «رهش لك نم مايآ ةثالث موصي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا

 . «ةعمجلا موي رطفي هتیأر

 ذإ ؛يهنلا ثيداحأ نيبو هنيب ةضراعم الو «حيحص هدانسإو

 ىتمف دارفإلا نع وه اغنإ يهنلاو «موصلاب هدرفي ناك هنأ هيف سيل
 .يهنلا لاز هلصو

 ناك «برغملاب ةيكلاملا ةمئأ نم ءرفعج وبأ يدسألا يدوادلا رصن نب دمحأ :وه ()

 يف يعاولاو ءاطوملا حرش يف يمانلا :هتافلؤم نم ءًافلؤم ًانقتم ًالضاف ًاهيقف

 يفوت «ةيردقلا ىلع درلا يف حاضيإلاو «يراخبلا حرش يف ةحيصنلاو «هقفلا

 ٠٠. :ص بهذملا جابيدلا :رظنا .ةئامعبرأو نيتنث ةنس هللا همر

 .۲۹۷ /۳ دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا هلقن ()

 ةيحيضوتلا ققحلا تادايز نأ الإ «كلذك وهو .شيبح نب رز :عوبطملا يف ()

 .نيفوقعم نيب نتملا يف عضوتف ةيرورض تناك اذإو «لصألا ال ةيشاحلا اهناكم

 «مايصلا باتك يف ٤/ ٥٠۹ ىبتجلا يف هنم ًابيرق هوحنو ٠٤١. /۲ ىربكلا ننسلا )٤(

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا موص باب-۰
 موي مايص يف باب-۷٣ «مايصلا باتک يف ٥٤۹/١ هننس يف هجام نبا هجرحخأو

 .طقف ةريخألا ةرقفلا ىلع ًارصتقم .ةعمجلا

 ۲ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .هريغب هلصو :عوبطملا يف )٥(



 ۱۸۳ مايصلا باتك

 “""تبسلا موي صخب نآ يهنلا

 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث «"بابلا رخآ ىلإ يرذنملا مالك قاسف

 نع نادعم نب دلاخ نع ةعامج هاور اذه رسب نب هللا دبع ثيدح
)€( 

(۲) 
¢ 

 ءامصلا هتخأ نع رسب نب هللا دبع
 هللا ىلص يلا نع رسب نب هللا دبع نع يئاسنلا هاورو

 .ملسو هيلع

 )٥۱(. :مقر بابلا ۸۰٥ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ضرتفا ام يف الإ تبسلا موي اوموصت ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نآ (۲)

 وبأ لاق مث .«هغضميلف ةرجش دوع وأ ةبنع ءاحل الإ مكدحأ دجي ل نإو «مکیلع

 .خوسنم ثیدحلا اذهو :دواد

 يف ءاج ام باب-۳٤ «موصلا بات يف ٠۲۰ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 نآ اذه يف هتهارک ینعمو «نسح ثیدح اذه" :لاق مث .تبسلا موي موص

 ."تبسلا موي مظعت دوهيلا نأل «مايصب تبسلا موي لجرلا صخب
 .تبسلا موي مایص يف ءاج ام باب-۳۸ «ایصلا باتک ٥٥۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲۱۱١. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ۲۹۹/۳-٣۰۰. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .ًافنآ هجم رخت قبس ام وهو )٤(

 )٥( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۲/٠٤١.

 هننس يف هجام نبا هاورو ٥٥۰/۱ مایص يف ءاج ام باب-۳۸ «مایصلا باتک ين

 :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو .تبسلا موي ٠٤١١۳ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸4

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع ءامصلا نع ًاضيأ هاورو

 .هجوأ ةثالث هذهف .'ملسو

 :"يدحو ًايدق سانلا ىلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو

 مايص نع لأسُي هللا دبع ابأ تعمس :مرثألا ركب وبأ لاقف

 دقف «هب درتفي تبسلا موي مايص امأ :لاقف ؟هب ""درتفي «تبسلا موی

 .ءامصلا ثيدح «ثيدحلا كلذ هيف ءاج

 هللا دبع نع نادعم نب دلاخ نع ديزي نب روث ثيدح ينعي-
 ال» ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ءامصلا هتخأ نع رسب نب

 .-«مكيلع ضرتفا اميف الإ «تبسلا موي اوموصت

 هب ينثدحي نأ یبأ (“هیفنی دیعس نب ییحب :هّللا دبع وبآ لاق

 .٩ صاع يبأ نم هتعمسف :لاق ‹«روث نم هعمس ناک دقو

 . ٠٤١/۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱)

 يتيوكلا يدجنلا دومحلا دمحم خيشلا ةليضف فينصتلاب ةلاسملا هذه درفآ دقو (۲)

 .ه٤١٤٠ ماع عبط «تبسلا موي موص يف تبثلا لوقلا :هامس ءزجب

 يف ًاضيأو ءةمادق نبال ينغملا يف كلذك يهو ."درتفي" :لصألا يف ةرابعلا اذك (۳)

 .ةيميت نبال ميقتسملا طارصلا ءاضتقا

 ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو ينغملا ينو .لصألا يف ةملكلا هذه تطبض اذك )٤(

 ."هيقتي" :تءاج

 )٥( دنسملا يف دمحا هاور ۲/ ۳٦۹-۳۹۸.

 ٥۷۲. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو ٤۲۸/٤ ينخملا :يف مرثألا ةياور رظنا ()



 ۸0٥ مايصلا باتك

 موي موص يف ةصحخرلا يف هللا دبع يبأ ةجح :مرثألا لاق

 :رسب نب هللا دبع ثيدحل ةفلاخغ اهلك ثيداحألا نأ ؛تبسلا

 هللا لوسر ناک مايألا يآ تلئس نيح ةملس مأ ثيدح :اهنم

 .'دحألاو تبسلا :تلاقف ؟اه ًامايص رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا یلص ينلا نأ [ب ]٠۳١١/ ةيريوج ثيدح اهنمو

 :لاق .ال :تلاق «؟سمآ تمصأ» :ةعمحجلا موي اه لاق ملسو

 .«؟ادغ يموصت نأ نيديرتأ»

 .تبسلا موي وه دغلاف

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىهن ةريره يبأ ثيدحو

 .“هدعب موي وأ هلبق "مويب الإ ؛ةعمجلا موي موص

 .تبسلا موي وه هدعب يذلا مويلاف

 ٠۲٤/٦. دنسملا يف دمحأ هجرخأ (۱)

 يف هجرخا نابح نباو ۳۱۸/۳ هحیحص يف هجرخآف ةميزخ نبا هححصو

 ٤٦/١ كردتسملا يف هجرخأف مكاحلاو «ناسحإلا عم ۳۸١/۸ هحيحص

 .يهذلا هقفاوو

 ٠٠۹۹. :مقرب ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو

 .قباسلا بابلا يف هجيرخت قبس (۲)

 .مويب ًانورقم الإ :عوبطملا يف (۳)

 .قباسلا بابلا يف ًاضيا هجچرخت قبس (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸٦

 .'«لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر ماص نم») :لاقو

 .تبسلا اهيف نوكي دقو
 *  ضيبلا مايصب رمأو

 بابحتسا باب-۳۹ «مایصلا باتک ين ۸۲۲/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۱)
 لوسر نأ يراصنألا بويأ يبأ نع .ناضمرل ًاعابتإ لاوش نم مايأ ةتس موص

 ناک لاوش نم ًاتس هعبتأ مث ناضمر ماص نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .«رهدلا مايصك

 يف ءاج ام باب-۳٠ «موصلا باتک يف ۱۳۲ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 يف الإ ملسم ظفل سفنب ."حيحص نسح" :لاقو .لاوش نم مايأ ةتس مايص
 .«رهدلا مايص كلذف») :لاق هرخآ

 نم مايآ ةتس مايص باب-۳٣ «مایصلا باتک ين ٥٤۷/۱ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .«رهدلا موصك ناك «لاوش نم تسب هعبتأ مث ناضمر ماص نم» :ظفلب .لاوش

 «هعبتأ مث» اهيف اهلك نأ الإ ءنتملا يف ال ظافلألا برقأ هجام نبا ظفلو

 .«هعبتأو)) نتملا يف روكذملاو

 .ضيبلا مايألا :عوبطملا يف (۲)

 موص ي باب-۸ «موصلا باتک ف ۸۲۱/۲ هننس ف دواد وب هجرخأ )۳(

 .رهش لك نم ثالثلا

 ةثالث مايص يف ءاج ام باب-۲۹ «مایصلا باتک يف ٥٤٤/١ هننس يف هجام نباو

 .رهش لک نم مايآ
 ۹ :مقر دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ۱۸۷ مايصلا باتك

 .تہسلا اهيف نوكي دق

 .'ريثک اذه لثمو

 ذخًألا نع فقوت هنأ هللا دبع يبأ مالك نم مرثألا مهف دقف

 هب جتحي يذلا ثيدحلا ركذ ثيح «هموص يف صخر هنآو «ثيدحلاب
 .ةهاركلا يف

 "هيفي ناكو «ديعس نب ییحي ثیدح لّلع مامإلا نآ رکذو
 .ثيدحلل فيعضت اذهف «هب ثّدحي نأ ىبأو

 موص ىلع ةرتاوتلا صوصنلا "نم ركذ اب مرثألا جتحاو

 .تبسلا موي

 هموص ىلع ةلادلا صوصتلا لمح نكي :لاقي نأ ىقبي

 «هدحو هموص ىلع يهنلا ثيدحو «هريغ عم هماص اذإ ام ىلع

 .صوصنلا قفتت اذه ىلعو

 اوموصت ال» :ثيدحلا يف هلوق نأ الول ةديج ةقيرط هذهو

 هموص نم عحنملا ىلع ليلد ««مكيلع ضرتفا اميف الإ ؛تبسلا موي

 وهو «لوانتلا ليلد ءانثتسالا نأل ؛ًافاضم وأ ءادرفم ضرفلا ريغ يف

( 

 ٥۷۲-٤ ٥۷. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا :اذه مرثألا مالك لقن (۱)

 .قبس امك ."هيقتي" :وأ (۲)

 .يف :عوبطملا ين (۳)

 .فیرحت وهو .ينعي :عوبطملا ف )€(



۹A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ضرفلا ةروص الإ ء«هموص روص لك لوانتي هنع يهنلا نأ يضتقي

 «تبسلا موي اوموصت ال" :لاقل دارفإلا ةروص لوانتي امنإ ناك ولو

 .ةعمجلا يف لاق امك «"هدعب اموي وأ «هلبق ًاموي اوموصت نأ الإ

 لوانت ملع ءةيضرفلاب اهموص يف نوذأملا ةروصلا صخ املف
 .اهلباق ا يهنلا

 ثيداحألا نم مدقت اب هريغ عم تبسلا موي موص تبث دقو

 اموي وأ ءهلبق اموي اوموصت نأ الإ) :ةعمجلا موي يف هلوقك ءاهريغو

 .ذاش هنأو ظوفحم ربغ ثیدحلا نآ ىلع لدف «'«هدعب

 هدانسإپ رکذو .بذک اذه :كلام لاق دواد وبأ لاق دقو

 :لوقي تبسلا موي مايص نع يهنلا هل ركذ اذإ ناك هنآ «يرهزلا نع

 .”يصمح ثیدح اذه

 ينعي «رشتنا هتیار یتح «هل اتاك تلز ام :لاق يعازوألا نعو

 . اذه رسب نبا ثیدح
( 

 . 'خوسنم ثیدح اذه :دواد وبأ مهنم ةفئاط تلاقو

 : .هجيرخت قبس دقو (۱)

 ۸۰٩۷. /۲ دواد يبآ ننس )۲(

 ۸۰٦/۲. دواد يبآ ننس (۳)

 .۸۰۷ /۲ دواد يبآ ننس )٤(
 ۸۰٥/۲. دواد يبآ ننس ()



 ۸۹ ا مايصلا باتك

 مكع "ثيدحلا "دمحا باحصأ رثكأ مهو :ةفئاط تلاقو

 يف ثيداحألا رئاسب اوذخأو «موصلاب هدارفإ ةهارك يف هب اوذخأو
 .هيلپ ام عم هموص

 يف لئس هنإف «ليصفتلا اذه ىلع لدي دمحأ باوجو :اولاق

 نع لئس اذإ هنأ هبهذم ةدعاقو «ثيدحلاب باجأف هنع مرثألا ةياور

 لیلد صنلاب [1/۱۳۲1 هباوج نأ «هیلع لدی صنب هيف باجأف مکح

 نمضتم وهف «باوجلا ضرعم يف هركذ هنأل ؛هب لئاق هنأ ىلع
 اعم لالدتسالاو باوجلل

 عقو امل نايب وه امناف «دیعس نب ییجی نع هرکذ ام امأو :اولاق

 .ثيدحلا يف ةهبشلا نم

 ‹«نیمهتم الو نیحورجم ريغ هتاورو «حیحص هدانسإو :اولاق

 «هضراعي ام اهيف سيل ثيداحألا رئاسو «هب لمعلا بجوي كلذو
 ادرفم هموص ىلع يهنلا لمحيف ءًافاضم هموص ىلع لدت اهنأل

 .ةعمحجلا موي يف تبث امك

 مدعو «موصلاب بجر دارفإ ةهارك ءًأاضيأ مكحلا اذه ريظنو

 ."هدعب وأ هلبق اب ًالوصوم هتهارک

 ٠۷١. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو 4۲۸/٤ ينغملا :رظنا (1)

 ٤۲۹/٤. ىغغملا :رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۹۰

 نب ءالعلا ثیدح هيلع دمحأ مامإلا لمه ام ًاضيأ هربظنو

 دعب موصلا نع يهنلا يف ةريره يبآ نع هيبآ نع نمحرلا دبع
 عم هموص امأو «هيف موصلا ءادتبا نع يهنلا هنأ «' نابعش فاصتتنا

 . هرکی الف ؛لوألا هفصن نم هلبق ام

 يفف ‹«تہسلا موي موص ف «هب ًاحرصم اذه ءاج دقو :اولاق

 نع نادرو نب ىسوم انثدح ةعيف نبا ثيدح نم دمحأ مامإلا دنسم

 ىلع تلخد اهنآ :-ءامصلا ينعي- يتدج ينتثدح جرعألا ديبع

 :لاقف «ىدغتي وهو تبسلا موي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 «؟سمأ تمصأ» :اه لاقف .ةمئاص ينإ :تلاقف .«يدغت يلاعت»

 . ”«كيلع الو كل ال تبسلا موي مايص نإف يلك» :لاق .ال :تلاق

 لدي نكل «درفنا اذإ هب جتحي ال نم هدانسإ يف ناك نإو اذهو

 .ثيداحألا نم مدقت ام هيلع

 الر) :ملسو هيلع هللا یلص هلوق ینعم نوکیف اذه ىلعو

 ةيهارك يف باب-۱۲ وصلا باتک ين ۷۵۱/۲ هننس يف دواد وبا هجرخا (۱) -

 .روكذملا بابلا يف هجيرختو هركذ قبس دقو .كلذ
 .۳۲۷ ٤/ ینغملا :رظنا (۲)

 4/٦ دما دنسم (۳)

 ناك نإو اذهو" :ه۲/٦۷ ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف مالسإلا خيش لاق ()
 ."ثيداحألا رئاس هيلع لدي نكل ءًافيعض هدانسإ



 ۱۹۱ مايصلا باتك

 نإف «ضرفلا يف الإ هنيعب هموص اودصقت ال يأ ««تبسلا موي اوموصت

 «تہسلا موي موص الإ هيلع بجي مل ول ثيجب هنيعب هموص دصقي لجرلا
 .هدحو هموصي هنإف ؛تبسلا موي الإ رهشلا نم قبي ملو ملسأ نمك

 هنیعب هدصق فالخب هرکی ال ضرفلا يف هنیعب هدصقف :ًاضیأو
 وأ «هيلإ هريغ مضب الإ ةهاركلا لوزت الو «هركي هنإف ؛لفنلا يف

 ال ًأضرف هنوك درم ضرفلا يف ةهاركلل ليزملاف «ةداع هتقفاوم

 هيلإ هريغ مض ةهاركلل ليزلاف لفنلا يف امأو «هريغ نيبو هنيب ةنراقملا
 .كلذ وحنو «ةداع هتقفاوم وأ

 الف «هرخآ ىلإ "لوانتلا ليلد ءانثتسالا نإ" :مكلوق امأو :اولاق

 ةروصو «يهنلا مومع نم ضرفلا ةروص جرخأ ءانشتسالا نا بير

 الكف «”مدقت يذلا ليلدلاب تجرخأ هدعب ام وأ هلبق اب نارتقالا

 افاضم هموص امأو «لصتملا جرخملابف ضرفلا امأ ؛جرخ نيتروصلا

 الو ءا لوانتم ظفللاو دارفإلا ةروص تيقبف «لصفنملا جرخمل ابف

 .اهيلع هلم نیعتيف همومع نم اه جرخ

 ال طقف ةردانلا ةروصلا هذه ىلع ثيدحلا لمحو «ةردان ةروص هذهو :تلق )١(

 صنل ةردانلا ةروصلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص يلا دارم ناك ول ذإ «حصي

 اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال» ةمألا عمحل ماع صنب كلذ نوکی الو ءاهیلع

 .ملعأ هللاو .طقف ةدحاو ةروص هنم دوصقملا نوکی مث ««(مکیلع ضرقفا

 .فیعض لیلد وهو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۱۹۲

 :ةهاركلا ليلعت يف ءالوه [ب /۱۳۲1 فلتخا مٿ

 هنوصخيو «دوهيلا هيف كسي موي هناب ليقع نبا اهللعف -

 ‹لمعلا كرت ةنظم يف مئاصلاو «هيف لمعلا كرت وهو .كاسمإلاب
 "دحألا يف ةيفتنم ةلعلا هذهو «مهب ًاهبشت هموص ريصيف

 اذه عمو هريغ عم هماص اذإ ةدوجوم ةلعلا هذهف :لاقُي الو

 هصيصخت "ىلإ ًادصاق نكي م هریغ عم هماص اذإ هنأل هرکی ال هنإف

 هدعبو ءاروشاع لبق موي موص بابحتسا هدهاشو «هّبشتلل يتق

 ."ةقفاوملا ةروص يفتنتل «هيل

 ٥۷۷. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف مالسإلا خيش :اذه ليقع نبا ليلعت ركذ (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ماصي موي يأ باب-۲۰ «مایصلا باتک يف ۷۹۸/۲ هحیحص يف ملسم یور (۳)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ماص نیح :لوقي سابع نب هللا دبع نع ءاروشاع يف

 دوهيلا همّظعُت موي هنإ هللا لوسر اي :اولاق همايصب رمأو ءاروشاع موي ملسو

 نإ لبقملا ماعلا ناك اذإف» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .ىراصنلاو

 .«عساتلا مويلا انمص هللا ءاش

 سابع نب هللا دبع نع ۲٤۱/۱ دمحأ یور دقف ءاروشاع دعب موی مایص امأ

 اوفلاخو ءاروشاع موي اوموص» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .«ًاموي هدعب وأ ًاموی هلبق اوموصو «دوهیلا هيف
 .۲۹۰-۲۹۱ /۳ هحیحص يف هجرخآ ذإ ةيزخ نبا هححصو

 .ًافوقوم هححصو «ًاعوفرم ةيزخ نبا حيحص ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو



 114۳ مايصلا باتك

 ههنومظعي باتكلا لهأل ديع موي هناب ىرخأ ةفئاط ةللعو
 هرک امک «كلذ هركف «هل ًاميظعت نوکی هریغ نود موصلاب هدصقف
 بجر دارفإو «باتكلا لهأ همظع امل ميظعتلاب ءاروشاع موي دارفإ

 .'"نوكرشملا همظع امل ءًاضيأ

 ديع موي هنإف دحألا مويب ضراعي دق ليلعتلا اذهو

 ادغو ءانل مويلا» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق امك ىراصنلل

 .هموص هرکی الف كلذ عمو «"«ىیراصنلل دغ دعبو «دوهیلل

 نوکی هيف مهتفلاخ :لاقي دقف «دیع موی ناک اذإف :ًاضيأو

 ام كلذ ىلع لديو «ةفلاخملل قتيقحت هيف موصلاف «رطفلاب ال موصلاب

 ىلوم بيرك ثيدح نم امهريغو “يئاسنلاو “دما مامإلا هاور
 ىلص ىلا باحصأ نم سانو سابع نبا ينلسرأ :لاق سابع نبا
 هللا یلص ينلا ناک مايألا يأ ءاهأسأ ةملس ما ىلإ ملسو هيلع هللا

 دحألا مويو تبسلا موصي ناك» :تلاق ؟ًامايص اهرثكأ ملسو هيلع

 اناف «نيكرشملل ديع اموي امهنإ :لوقيو «مايألا نم موصي ام رثكأ

 ٥۷۷. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف مالسإلا خيش ليلعتلا اذه رکذ (۱)

 ةياده باب-١ «ةعمجلا باتك يف ٥۸٠-٥۸٦ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۲)

 .ةعمجلا مويل ةمألا هذه

 .۳۲ ٤/٦ دمحآ مامإلا دنسم (۳)

 .1/۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۹4

 .''ظافحلا ضعب هححصو ««مهفلاخآ نأ بحأ

 !؟مه ًادیع هنوکب هموص ةهارك للعن فيكف

 ىلص هللا لوسر ناک)») :تلاق ةشئاع نع يذمرتلا عماج يفو

 :ثيدح يذمرتلا لاق ««سيمخلاو ءاعبرألاو ءاثالثلا رخآلا رهشلا

 .هعفري مو «نايفس نع ثيدحلا اذه يدهم نبا یور دقو .نسح

 تبسلا دارفإ هرك نم ىلع ةجحب اسيل ناثيدحلا ناذهو

 ؛كلذ ةنظم موصلاو هيف لمعلا نوكرتي مهنأب "هللعو «موصلاب

 ةفلاخملا تلصحو «هوركملا دارفإلا لاز «دحألا هيلإ مض اذإ هنإف

 مدعب هوركملا ميظعتلا ةروص ““لازو «مهرطف موي موصب

 A۸۱1/۸ هحیيحص ف نابح نباو Y/1۸4 هحیحص ف ةيزحخ نہا :هححص (۱)

 .يهذلا هقفاوو ۳/۱ كردتسملا ف مكاحلاو «ناسحإلا ص

 ٠٠۹۹. :مقرب ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو

 موي موص ف ءاج ام باب-٤ «موصلا باتک ف Y/Y يذمرتلا عماج )¥(

 .سيمخلاو نينثإللا

 ٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .اهنع لازو :عوبطملا يف (6)



 1140٥ مايصلا باتك

 .ًاضعب اهضعب قيدصت نيبتو «فالتخالاو بارطضالا

 ناجرهملاو زورينلا موي موص يف نولوقت امف :ليق نإف
 ؟نيكرشملا دايعأ نم ءامهوحنو

 باحصأ رثكأو ءءاملعلا نم رثك ههرك [/۱۳۳] دق :لیق

 .'ةهاركلا ىلع دمحأ

 لجر نع نايفس نع عيکو "هللا دبع هنبا ةياور يف دمحأ لاق
 :هّللا دبع لاق .ناجرهملاو زورينلا موي موص اهرك :" سلاو سن نع

 . “شايع يبآ نب نابآ لجرلا :يبآ لاق

 نيذه مايص نع هلأس نمل باوجلا اذهب دحأ باجأ املف

 هباحصأل نيتقيرطلا ىدحإ هذهو .هراتخا هنأ ىلع كلذ لد ؛نيمويلا

 . كلذ لثم يف

 يذلا لوقلا هيلإ بسني الو «هل ًارايتخا اذه نوكي ال :ليقو

 ."ہاکح

 ٥۷۹/۲. ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو ٤۲۸/٤-٤۲۹ ةمادق نبال ينغملا :رظنا (۱)

 .انثدح هللا دېع :عوبطملا يف (۲)

 .امهنأ نسحلاو :عوبطملا يف (۳)

 طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا اهركذو «هللا دبع لئاسم نم عوبطملا يف اهدجأ مل )٤(

 .04/۲ ميقتسملا

 )٥( هحیحصت عم عورفلا :رظنا ٦۹ /۱- ۷۰فاصنإلاو ۱۲/٠٠١.

 )٩( هحیحصت عم عورفلا :رظنا  ۷۰-1۹/۱١فاصنإلاو ٠١۱/۱۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۱۹٩

 ناموي امهنأب كلذ اوللعو «ةهاركلا ىلع باحصألا رثكأو

 ةقفاوم ؛امهريغ نود مايصلاب امهصيصخت نوكيف ءرافكلا امهمظعي

 .""تبسلا مويك هركف ءامهميظعت يف مه

 موي وأ رافكلل ديع لك اذه سايق ىلعو :ينغملا بحاص لاق

 ."ميظعتلاب هنودرفي
 لاقي دقو :هحور هللا سدق ةيميت نب سابعلا وبأ انخيش لاق

 فرعت ال يتلا مايألا نم امهوحنو ناجرهملاو "زورينلا موص هرکی

 ؛دحألاو تبسلا موي نم ثيدحلا يف ءاج ام فالخب «برعلا باسجب

 ةعيرذ ناك «ةيلهاجلا وأ ةيمجعلا مايألا هذه لثم موص دصق اذإ هنأل

 فالخب ءاهاح راهظإو ءاهرمأ ءايحإو «مايألا هذه راعش ةماقإ ىلإ

 امهموص يف سيلف «نيملسملا باسح نم امهنإف دحألاو تبسلا
 يبرعلا باسحلاب ةفورعملا مهدايعأ موص بابحتسا نوكيف «ةدسفم

 ؛يمجعلا يلهاجلا باسحلاب ةفورعملا دايعألا ةهارك عم «يمالسإلا

 .لعا هللاو .راثآلا نيب ًاقيفوت

 ٥۷۹. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو ٤۲۹/٤ ىنغملا :رظنا (1)
 ٤۲۹/٤. ینغملا (۳)

 ٥۸١. /۲ ميقتسملا طارصلا ءاضنقا ()



 1۹۷ مايصلا باتك

 )یل £ ةصخرلا

 نع يهنلا ينعي .بذک اذه :كلام لاق :دواد وب لاق

 .تبسلا موي موص
 أبذك هلعج امنإ ًاكلام لعلو :قحلا دبع لاق :ميقلا نبا لاق

 ءردقلاب ىمرُي ناك هنإف ؛يعالكلا "ديزي نب روث ةياور لجأ نم
 .هریغو ییجم هلاق «يوري اميف ةقث ناک هنکلو

 كرابملا نباو ناطقلا ديعس نب ىيحجي لثم ةلجلا هنع ىورو

 .مهريغو يروثلاو

 هتمع نع رسب نب هللا دبع نع :ثيدحلا اذه يف ليقو

 .ءامصلا

 همالک رخآ «ةميهب :ليقو «ةيهب اهمساو «حصأ وهو
(4) 

 )٥۲(. :مقر بابلا ۰۸۰۷ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .تبسلا موي موص يف ةصحخرلا :يأ

 .۲۰۲/۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو .۸۰۷ /۲ دواد يبآ ننس (۲)

 ماكحألا نمو «ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .ديز :عوبطملا يف ()

 .ىطسولا

 ۲۲٠. /۲ یطسولا ماکحألا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 "رهدلا موص يف باب
 صن وهو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث "”بابلا ثيدح ركذو

 درس ناک ولو «مايصلا درس نم لضفأ «موي رطفو موي موص نأ ف

 ؛لضفأ نوكيف المع رثكأ ناكل ؛ًابحتسم وأ ءًأعورشم مايصلا
 نكي مل ةدابع ناك ولف «ةحجار الإ نوكت ال ةدابعلا ذإ
 [ب /۱۳۳1.احوجرم

 موص يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )٥۳١(. :مقر بابلا ۸٠۹/۲ دواد يبأ ننس (۱)

 ٣٠٠. /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .ًأعوطت رهدلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينيقل :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح دنع (۲)

 :لاق «؟راهنلا نموصألو ليللا نموقأل :لوقت كنآ ثّدحاأ لآ» :لاقف ملسو

 ‹رطفأو مصو «مو مق» :لاق .كاذ تلق دق هللا لوسر اي معن :لاق هبسحأ

 لوسر اي :تلق :لاق ««رهدلا مايص لثم كاذو «مايأ ةثالث رهش لك نم مصو

 :تلق :لاق ««نيموي رطفأو ًاموي مصف» :لاق «كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ هللا

 «مايصلا لدعأ وهو ًاموي رطفأو ًاموي مصف» :لاق .كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف .كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ :تلق .«دواد مايص وهو

 .«كلذ نم لضفأ ال» :ملسو هيلع

 باب-١٠ وصلا باتك يف حتفلا عم ۲١۹/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .رهدلا موص

 . ...رهدلا موص نع يهنلا باب-١۳ «ايصلا باتك ۸٠١ /۲ هحیحص يف ملسمو
 موي راطفإو موي موص-٦۷ «مايصلا باتك يف ٥۲۸/٤ ىبتجنلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هيف ورمع نب هللا دبع ريخ كلذ يف نيلقانلا ظافلا فالتخا ركذو



 ES مايصلا باتك

 كلذ نم لضفأ ال :ىنعملا نأ ىلع اذه موق لوأت دقو

 نم رثكأ وه ام نأو «هتوق یهتنمو هلاح نم ملع ال «هدحو بطاخملل

 .قوقحلا نم هيلع امب مايقلا نع هعطقيو «هضئارف نع هفعضي كلذ

 :هوجو نم لطاب لیوأت اذهو

 هنإف «قيطملا نع ناك اغنإ هنإف «هدري ثيدحلا قايس نأ :اهدحأ

 ‹قيطملا يف ثيدحلا ببسف ««كلذ نم لضفأ قيطأ ينإف» :لاق

 .لأس يذلا قيطملل كلذ نم لضفأ ال هنأ هربخأف

 لضفأ قيطأ ينإ :لاقو «درسلا لّضفي ْنَم لاس الجر نأ ولو

 :لمج ثالثب هنع ربخأ هنآ :ينالا

 :ةثلالاو .دواد موص هنآ :ةيناثلاو .مايصلا لدعأ هنآ :اهدحأ

 .لئاسلاب هصيصخت عنمت رابخألا هذهو .هنم لضفأ ال هنأ

 ملف :لاق .ىوقأ ينإف» :هيف ملسم ظافلأ ضعب يف نأ :ثلاثلا

 «مايصلا لضفأ هنإف ءًأموي رطفأو اموي مص :لاق ىتح ينعفري لزي

 .'«دواد يخأ موص وهو

 )١( هدنسم يف دمحأ دنع ظفللا اذهب وهو .ملسم دنع هدجأ ل 10۸/۲.

 ملسملو  «A\Y /۲رهدلا موص نع يهنلا باب 0 «مايصلا باتک ي ...

 دنع مايصلا لضفأ مص :لاق .كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ» :دارملا ىنعملا سفنب

 .«ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناك مالسلا هيلع دواد موص «هللا



Y۰ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هرابخإ عم دواد موص هنأو «مايصلا لضفأ هنوكب كلذ للعف

 .لضفأ درسلاف تيوق نإف :هل لقي ملو «هتوقب هل

 .“'«رطفأ

 ال» :هلوقب هنع بیجیل نکی مل هنع هلاس هنآ ردق ولو «مهدنع هميرحت

 .يهنلا حيرصب هنع بيجي ناك لب ««رطفأ الو ماص

 ءاهنم عنملا نعو «""ةسمخلا مايألا مايص نع ربعي الو هنم عونمملا

 ةقباطم ةرابعلا هذه الو «“«دبألا ماص نم ماص ال» :هلوقب

 .ًادج هنم ةديعب إب «دروصقملل

 باب-٦۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۸/۲-۸۱۹ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 يراصنألا ةداتق يبأ ثيدح نم . ...رهش لك نم مايآ ةثالث مايص بابحتسا

 .هنع هللا يضر

 .قيرشتلا مايأ ةثالثو «نيديعلا يموي :ةسمخلا مايألاب دصقي هلعل (۲)

 :ملسمو يراخبلا دنع يه ثيدحلا يف ةظفللا هذه (۳)

 يف لهألا قح باب-۷١ «موصلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ۲٠١ يراخبلا حيحص

 .موصلا

 . ...رهدلا موص نع يهنلا باب-١١ «مايصلا باتك ٤ ۸١-۸٠١ /۲ ملسم حیحصو

 .يه لب :عوبطملا يف (6)



 1۲۰۹ مايصلا باتك

 ىلإ مايصلا بحأ» :نأ ربخأ ملسو هيلع هللا یلص هنآ :سماخلا

 مث ءاعم امهب ربخأو «دواد مايق هللا ىلإ مايقلا بحأو «دواد مايص هللا

 ناکو «هسدس مانیو «هثلث موقيو «ليللا فصن مانی ناک» :هلوقب هرسف

 لسمو يراخبلا هاور ««ًاموي رطفيو ًاموي موصي

 اذه لجأل هللا ىلإ بحأ ناك امنإ هنآ يف حيرص اذهو

 اه مجت يتلا ةحارلا نم مايقلاو مايصلا للختي ام وهو «فصولا

 .قيفوتلا هللابو .قوقحلاب مايقلا ىلع اهب نيعتسيو «هسفن

 .رحسلا
 . ...رهدلا موص نع يهنلا باب-٥ «مايصلا باتک يف ۸11/۲ ملسم حیحص (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۲

 مرحلا موص يف باب

 «ناضمر رهش دعب مايصلا لضفأ» :ةريره يبأ ثيدح ركذ

 ."هجام نباو هلوق ىلإ هجرخأو :يرذنملا لاق "ثيدحلا

 ديمح نع ]1/٠١١[ رشب يبأ نع ةبعش هاور دقو :ليذملا لاق

 .*السرم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع نمحرلا دبع نبا

 )٥٥(. :مقر بابلا ۸۱۱/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديح نع رشب يبأ نع ةناوع يبأ ثيدح وهو (۲)
 ناضمر رهش دعب مايصلا لضفأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 لقي مل .«ليللا نم ةالص ةضورفملا دعب ةالصلا لضفأ نإو «مرحلا هللا رهش

 .(ناضمر)») :لاق ««رهش)) :ةبيتق

 موي لضف باب -۳۸ «مایصلا باتک يف ۸۲۱/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .مرحلا

 موص يف ءاج ام باب ٤0- موصلا باتک يف ۱۱۷ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح :لاقو .مّرحملا

 رهشأ مايص باب-۳٤ «مايصلا باتک يف ٥٥٤/١ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .طقف مايصلا ركذ هيفو «هب ديح نع رشتنملا نب دمحم قيرط نم .مرحلا

 ملسم هجرحخآو" :لاق ثيح ۳۰۷/۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 ."هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو

 ٤٠٤/١. ىربكلا ننسلا يف هجرخأ يئاسنلاو

 )٤( ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور ٤٠٤/١.



 مايصلا باتك ۰۳

 لع یرلا دبع نب دیم :ةناوع وبأو ةبعش هيف فلتحخاف

 ر لي نع رشب يبآ نع :ةناوع وبأ لاقف

 لإ ٠

 ند .ة

 و ب يبأ نع :ةبعش لاق يح نع رشب يب نع : ر

 .ملسو هيلع

 رإ ىنطقرادلا حجرو . هلاسرإ نطق

 و (۱) ينطقرادلا لاق 4١/۹ للعلا يف ١( .حیحص هعفرو :ينطق



Y4ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت  

 “”لاوش نم ماي ةتس موص

 هجرخأو :يرذنملا لوقو «("«ناضمر ماص نم)) ثیدح رکذ

 .”يراخبلا الإ نوقابلا

 هيف فلتخا دق ثيدحلا اذه :نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 نب لعس ةياور نم وه :لاقو «هربغ همعضو «هحيحص ف ملسم هدروأف

 .دیعس نب ییح يخآ ديعس
 دمحأ لاق كلذك «فيعض ديعس نب دعس :هننس يف يئاسنلا لاق

 نب هبر دبعو ةمئألا دحأ نومأملا ةقثلا ديعس نب ىيجب :لبنح نبا

 . °فيعض مهثلاث دیعس نب دعسو «هب ساب ال ؛دیعس

 )٥۸(. :مقر بابلا ۸۱۲-۸۱۳ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 موص بابحتسا باب-۹ «مايصلا باتك يف ۸۲۲ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .ناضمرل ًاعابتإ لاوش نم مايأ ةتس
 ةتس مايص ف ءاج ام باپ- ۳ «موصلا باتک يف ۱۳۲ /۳ هعماج ف يذڏمرتلاو

 ٠١۳١/۲. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 ملسم هجرحخأو" :هيف هظفل نأ اإ A/T يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ )۳(

 ."هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو

 ۳/۲ ىربكلا ننسلا (4)



 1Y۰ مايصلا باتك

 هدنسم يف ثيدحلا اذه يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركذو
 ٩ 0٩ف وقوم حيحصلا :لاقو

 «تباث نب "رمع نع ثيدحلا اذه ةثالثلا ةوخإلا ىور دقو

 .“دیعس نب دعس ةياور نم هدروأ ملسمف

 .“ًاعوفرم هثیدح نم يئاسنلا هاورو

 ."افوقوم دیعس نب هبر دبع ثیدح نمو

 ."ًاعوفرم دیعس نب ییحجی ثیدح نم ًاضیأ هاورو
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع نابوث ًاضیأ هاور دقو

 كاذف «نيرهشب مايأ ةتس مايصو «رهشأ ةرشعب ناضمر رهش مایص»

 .“يئاسنلا هاور ««ةنس مايص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ًاضيأ هل ظفل ينو

 دعب مايأ ةتسو «رهشأ ةرشعب رهشف ءةرشعب ةنسحلا هللا لعج») :لوقي

 .ًافوقوم :عوبطملا يف (۱)

 .فوقوم حيحصلا :هلوق هيف سیلو 1۸1/۱ يديمحلا دنسم (۲)

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف (۳)

 .قبس امک ۸۲۲ /۲ ملسم حیحص )٤(

 )٥( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ٠١۳/۲.
 ٠١۳/۲. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 . ٠١٤/١ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۷)
 ٠١١. /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲۰۰

 . «ةنسلا مامت رطفلا

 ةريره يبأو «"رباج نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

 ."نابوثو

 :اهلك هقرط ةهج نم بويأ يبأ ثيدح لعأ دقو

 .دیعس نب “دعسبف «ملسم ةياور ام
 سيل ةبتع هيف :يئاسنلا لاقف “ىيحي هيخأ ةياور امأو

 .ىيجي نع رکب يبآ نب كلملا دبع نع هيوار ينعي ."يوقلاب

 .ًافوقوم هاور امف هبر دبع ثیدح امأو
 «حيحصلا تاجرد ىلعأ يف نوكي نأ هتعنم نإو للعلا هذهو

 .هنهو بجوت ال اهنإف

 نامثع :تباث نب ""رمع نع هبر دبعو ییجیو ادعس عبات دقو

 . ٠١۳١/۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱)

 .ًابيرق هل ميقلا نبا ركذ دنع هجرت يتايس (۲)

 . ۱۳۲/۳ يذمرتلا عماج (۳)

 .فيرحت وهو .دعس نعف :عوبطملا يف ()

 يئاسنلا مالك نأ امك «ةرقفلا ةياهن هيلع لدي وهس وهو ."هبر دبع" :لصألا يف )٥(

 .ىيجي قيرط ىلع وه ىربكلا ننسلا يف
 . ٠١٤/۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (0)

 .قبس امك جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ."ورمع" :لصألا يف (۷)



 ¥1۰۷ مايصلا باتك

 نع “ورمع نع :لاق نکل « "رمع نع "يعازخلا ورمع نبا

 بويا يبآ نع ردكنملا نب دمحم
. 

 نبا هرکذ «تباث نب "رمع نع میلس نب ناوفص ًاضیأ هاورو

 .“يئاسنلاو "وواد وبآو "هحیحص يف نابح

 ناوفصو دیعس ونب هبر دبعو “دعسو یجب :ةسمخ ءالؤهف

 ؛'رمع نع هوور مهلك «يعازخلا ورمع نب نامثعو ميلس نب

 .حیحص ثیدحلاف

 «هحیحص ف نابح نبا هأاور دقف نابوث ثیدح امو -

 .ينارحلا :يئاسنلل ىربكلا ننسلا يف (۱)

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو ."ورمع" :لصألا يف (۲)

 دعب يئاسنلا هيلع هبن امك .رمع :باوصلاو .يئاسنلل ىربكلا ننسلا يف اذكه (۳)

 .هل هجارخإ

 ٠٠٤/۲. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ (6)

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو ."ورمع" :لصألا يف )٥(

 .ناسحإلا عم ۳۹٦/۸-۳۹۷ نابح نبا حیحص (۲)

 مايأ ةتس موص يف باب-۸ «موصلا باتک يف ۸۱۲-۸۱۳ /۲ دواد يبآ ننس (۷)

 .لاوش نم

 ۱١۳. /۲ یربکلا ننسلا (۸)

 .ديعسو :عوبطملا يف (۹)

 .قبس امك جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ."ورمع" :لصألا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۸

 ماص دقف «لاوش نم ًاتسو ناضمر ماص نم» [ب /۱۳۲] :هظفلو

 .'«ةنسلا

 «""رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم» :هظفلو «هجام نبا هاورو

 .«اهاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ءةنسلا مات ناك

 يبآ نع هدنسم يف دمحا هاورف رباڄج ثيدح امآو -

 رباڄ نب ورمع نع بويأ يبا نبا ديعس نع يرقملا نمهحرلا دبع

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رباج نع يمرضحلا
 وه :يزارلا متاح وبا لاق نکلو «فيعض رباج نب ورمعو

 .ایدح نیرشع وحن هل «حلاص

 دهاجمو رانيد نب ورمع نع يور :يناهبصألا ميعن وبأ لاقو
 . "لغم رباج نع

 .«رطفلا دعب مايأ ةتس [و ناضمر] ماص نم» :وه لصألا يف ثيدحلا صن (۲)

 يف ةدوجوم ريغ اهنأل «باوصلا وه اهفذحو .نيفوقعملا نيب ام ةدايزب اذكه

 .ملعأ هللاو . ۱۳۹/۲ فارشألا ةفحت ين الو «هجام نبا ننس نم عوبطملا

 .- ۲ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

E TYE/Y دمحآ دلسم )٤( 

 ٠٤. :ص يناهبصألا يلامأ ()



 نب ثيل ثيدح نم ميعن وبأ هاورف ةريره يبأ ثيدح امأو -
 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع دهاجم نع ميلس يبا

 يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع ثيدح نم هاورو

 ."ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةريره يبأ نع ديعس يبأ نع

 نب نمحرلا دبع نع رانيد نب ورمع هاورو :ميعن وب لاق

 نع حلاص يبا نع عفار نب ليعامسإ هاورو «هيبأ نع ةريره يبأ
 ."ةریره يبآ

 .داضتعالاو رابتعالل حلصت قرطلا هذهو
 .ثيلب ةعبرألا ننسلا باحصأ جتحا دقو

 :سوأ نب دادش ثٹیدح “نم یور دقو -

 يبأ تعمس :للعلا باتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق

 يبأ نع ثراحلا نب ىح نع زيزعلا دبع نب ديوس هاور ًاثيدح رکذو

 ماص نم») :ًاعوفرم نابوٹ نع ءامسأ يبأ نع يناعنصلا ثعشألا

 دق ديوس نم مهو اذه :يبا لاق ««لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر

 ديوس دارأ امنإ «ءامسأ يبأ نم ثيدحلا اذه ثراحلا نب ىیحب عمس

 ۳٦. :ص يناهبصألا يلامأ (۱)

 . ٤٤ :ص يناهبصألا يلامأ (۲)

 . ٤١ :ص يناهبصألا يلامأ (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 ةزح نب ىيحي نع يرطاطلا ناورم انربخأ حلاص نب ناوفص انثدح ام
 سوأ نب دادش نع يناعنصلا ثعشألا يبأ نع ثراحلا نب ىيحي نع

 .'ثيدحلا «ناضمر ماص نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 .مهلك تاقث دانسإ اذهو

 هاور ثيدح نع يب لئس :كلذ دعب متاح يبأ نبا لاق مث

 ثيدح ثيدحلا اذه ركذو «ةزح نب ىيحي نع يرطاطلا ناورم
 نب ىیحي نع نووري سانلا لوقي يبآ تعمس :لاق سوأ نب دادش

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع نابوث نع ءامسأ يبأ نع ثراحلا

 ۳ ۳ه یسیحص ًاعیمج :لاق ؟حيحصلا امهيأ :يبأل تلق

 وبأ انربخأ يقرلا دمحم نب ميهاربإ انثدح :يطقرادلا لاقو

 دعس ينثدح لاق هللا دبع نب قاحسإ نع ةزمح نب يجب انربخآ مامه

 ىلص يلا نع بزاع نب ءاربلا نع تباث نب يدع نع ديعس نب
 ماص امنأكف ؛رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 . “هلک رهدلا

 ۲۵۲-۲٥۳. /۱ متاح يبآ نبا للع (۱)

 .حيحص :عوبطملا يف (۲)

 ۲٥۳/۱. متاح يبآ نبا للع (۳)

 هبسن دقو ءهنم ءاربلا دنسم دعب عبطي ملو .للعلا يف هلعلو «ننسلا يف وه سيل )٤(

 ۲۱۴٤. /۲ ریبحخلا صیخلتلا يف رجح نبا :ينطقرادلل



 ۱۲۱۱4 مايصلا باتك

 .قودص قشمد يضاق ةزهح نب ىيحيو

 يدعب تباث نب رمع هتاور ضعب ىلع هبتشا هلعل بیرغ اذهو
 ةياور ةرثكل ؛بزاع نب ءاربلا نع لعب مهولا دکأتو «تباث نب

 .هنع تباث نب يدع

 :ثيداحألا هذه بجومب لوقلا يف ملعلا لهآ فلتخاف

]1/10[ 

 :مهنم ءاهموص بابحتساب لوقلا ىلإ مهرثكأ بهذف -
 .مهریغو ° كلرابملا نباو ۳ رمحاو ° عفاشلا

 . كلام :مهنم «نورخآ اههرکو -

 نع ةورف يبأ نب قاحسإ هاورو" :لاقف ء١/۸١٠ للعلا يف ينطقرادلا هقلع دقو

 باوصلاو ءًاحيبق ًامهو هيف مهوو .ءاربلا نع تباث نب يدع نع ديعس نب ىيحي
 ."بويآ يبأ ثيدح

 .هلعجف :عوبطملا يف (1)

 .۸۹ /۲ يمرجيبلا ةيشاحو ۳۸۷ /۲ نيبلاطلا ةضور :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 ١١/۳. عدبملاو ء۸١۳٤ ٤/ ينغمل ا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۳)

 ريدقلا حتف حرشو ۲۷۸/١ قتارلا رحبلا :رظنا :ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وهو

 ٠١١. :ص حاضیإلا رونو ۲

 )٤( هعماج يف يذمرتلا هنع هرکذ ۳/ ۱۳۲ .

 )١( اطوملا :ين اذه كلام لوقل رظنا ٠٠١/١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۲

 انإو :لاق «هسفن ةصاخ يف اهموصي كلام ناك :فرطم لاقو

 بغر نم اماف «ناضمرب كلذ ةيلهاجلا لهأ قحلي الثل اهموص هرك
 .ههني ملف «هيف ءاج ال كلذ يف

 تاضارتعاب ثيداحألا هذه ىلع سانلا ضعب ضرتعا دقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهنع باوجلا رکذنو ءاهرکذن

 .اهفيعضت :لوألا ضارتعالا

 نب دعس ىلع هرادمو «بويأ يبا ثيدح اهرهشأو :اولاق

 دقو «ثيدحلا اذه هيلع ركنأو كلام هكرت «أدج فيعض وهو ديعس

 لاقو «هظفح لبق نم هيف اوملكت :يذمرتلا لاقو «دمحأ هفعض

 ثيدحب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا

 .دیعس نب دعس

 .هريغو ملسم هححص دق ثيدحلا نأ :ضارتعالا اذه باوجو

 لب «كلذك سيلف «'ديعس نب دعس ىلع رودي" :مکلوق امآو

 ءروكذملا دعس وخأ ديعس نب ىيجيو «ميلس نب ناوفص :هاور دق

 .اهموص بابحتسا ةيكلاملا بهذمو

 يقوسدلا ةيشاحو ٤٥١/۲ ليلكإلاو جاتلا :اذه فرطم لوقل رظنا (1)



 ۹1۳ مايصلا باتك

 .يعازخلا ورمع نب نامثعو «ديعس نب هبر دبعو

 " نابح نباو يئاسنلاو دواد وبآ هجرخاف :ناوفص ثیدح امآ

 نب ماشه نع يئاسنلا هاورف :ديعس نب ىيحي ثيدح امأو

 ميكح يبأ نب ةبتع نع «-امهيلع قفتم- دلاخ نب ةقدص نع رامع

 ركب يبأ نب كلملا دبع نع -نابح نباو نيعم نباو نايزارلا هقثو-

بعو ماشه نب ثراطلا نب نجحرلا دبع نب
 يآ نب دمحم نب كللا د

 نع مهتثالث «غئاصلا ميهاربإ نب | لیعامسإو مزح نب ورمع نب رکپ

 "هب رمع نع دیعس نب یجب

 -ترکذ نمم تبث وهو- ثايغ نب صفح هاور دقف :لیق نإف

 دعس هيخأ نع ديعس نب ىیجب نع
 0 "رمع نع ديعس نب

ث نب رمع نع هوري مل دیعس نب ییجحي نأ یلع لدف
 الإو تبا

 .هنع هيخأ نع هاور امل

 تباث نب

 نب يدع نع ديعس نب ىيحي نع ةورف يبأ نب قاحسإ هاورو
 .ءاربلا نع تباث

 .هجرخت قبس دقو (۱)

 .ًاضیآ هجمرخت قبس دقو (۲)

 .ورمع :عوبطملا يف (۳)

 )٤( ريبكلا يف يناربطلا :اذكه هجرحخأ ٠۳١/٤ لماکلا يف يدع نباو ۳/ ٠٠۲.

 )١( للعلا يف ينطقرادلا كلذ ركذ امك ١/٠٠۸.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۱14

 :هيف فلتخا دقف

 نم حجرأ ديعس نب ييجي نع" هعمو كلملا دبع ةياور :ليق
 .طلغلا نع دعبأو رثكأو نقتأ مهنأل «ثايغ نب صفح ةياور

 مث «كلذك هاورف هيخأ نم هعمس ىیحي نوکی نأ لمتحيو
 .ةرثك رئاظن اذهو «رمع نم هعمس

 هيخأ نع ديعس نب هبر دبع نع ةعي نب هللا دبع هاور دقو
 ."رمع نع دعس نب یحی

 ةياور هيف قفتا دقف دعس هيخأ نم هعمس امنإ ىيجم ناك نإف

 .ضعب نع مهضعب هل ةثالثلا ةوخإلا

 كلذكو «يقهيبلا هركذف ديعس نب هبر دبع ثيدح امأو

 .يعازخلا ورمع نب نامثع ثيدح

 .دعس هب درفني ملف ةلمجلابو

 یورو ملسم هل یور «قودص ةقث هنکل « هب هدارفنا انملس

 .هعم نمو :باوصلا لعلو ."اذك" اهيلع بتك طوطخملا يف (1)

 ٠١١/٤. ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ (۲)

 .تقفتا :عوبطملا يف (۳)

 بعش يف الو ةفرعملا يف الو ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا دنع امهيلع فقأ رل )٤(

 .هريغ نم امهجيرخت قبس دقو .ناميإلا
 .عوبطملا نم ةطقاس €3(



 °11 مايصلا باتك

 جيرج نباو ةنييع نباو يروثلا [ب ]٠١١/ نايفسو ةبعش هنع
 .نأشلا اذه ةمئأ ءالؤهو «لالب نب ناميلسو

 :هّللا دبع لاق ءناشلا اذه يف هدحو ةمأ ةبعش ناك :دمحأ لاقو

 .'لاجرلل هتیقنتو هتبتو «ثیدحلاب هرصبو «لاجرلا يف ينعي
 «نيثدحلا رمأ نع شتف نم لوأ ةبعش :دعس نب دمحم لاقو

 هيلع هعبتو «هب ىدتقي ًاملع راصو «نيكورتملاو ءافعضلا بناجو
 ."قارعلا لهآ هدعب

 .حیحصف ؛يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ فيعضت نم متركذ ام امأو

 نب دیعس نب دعس يف هلاق انف «نابح نبا نع متلقن ام امأو

 ديعس نب دعس امآو «هريغ هباتک يف سيلو «يربقملا ديعس يب

 .تاقثلا باتك يف هركذ هنإف ؛يندملا ىراصنألا

 ديعس نب دعس :نيعم نبا نع يزارلا متاح وبآ لاق دقو

 .”حلاص

 .0۳۹ /۲ لاجرلا ةفرعمو للعلا (۱)

 نبال ملسم لاجرو ٤٤٦/٦ نابح نبال تاقثلا :يف ةبعش نع اذه رظنا ()

 .40 ۲ يزملل لامكلا بيذهتو ء؛(.(.١ هیوجنم

 )٤( تاقثلا ٤/۲۹۸.

 ۸٤/٤. ليدعتلاو حرجلا :رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲۱٩

 .”ثيدحلا ليلق ةقث :دعس نب دمحم لاقو

 دیعس نب دعس ناک :لوقي يبا تعمس :متاح يبآ نبا لاقو

 ."عمس ام يدژيو "۳ شفع ال ناک هنآ ينعپ ءًايدۇم

 «ةماقتسالا نم برقت ةحلاص ثيداحأ هل :يدع نبا لاقو

 .“هیوری ام رادقم ًاسأب هثیدحب یرآ الو
 اذإ امأف «تاقثلا هب فلاخي وأ هب درفني ام يفني امنإ اذه لثمو

 !؟هثیدح حرطی “لق ؛سانلا هاور ام یورو درفنپ ۾

 | هنآ هل رهظ هنأل هثیدحج جتحا اغنإ ملسم نکل «هفعض انملس

 دق ناک نإو «كلذ ىلع هتلد دهاوشلو «تاعباتمو نئارقب هيف ءىطخم

 عني ال ءيش يف ءىطخ لجرلا نوکف «هريغ يف هؤطخ فرع

 .هيف ءىطخ مل هنأ رهظ اميف «هب جاجتحالا

 اهدانسإ ينو ءاهاجرخ يتلا ثيداحألا نم ريثك مكح اذكهو

 "دجو دقو الإ اهاجرخي مل امهنإف ءهظفح ةهج نم هيف ملكت نم

 .مكحلاو مولعلا :ط ٠۳۳۹ :ص (ممتملا مسقلا) دعس نبال ىربكلا تاقبطلا (۱)

 .فيرحت وهو .ظفحي ناك :عوبطملا ين (۲)

 ۸٤/٤. ليدعتلاو حرجلا (۳)

 )٤( لماکلا ۳/ ٠٠۳.

 .الف :عوبطملا يف )٥(

 .ادجو :عوبطملا يف )٩(



 1۷ مايصلا باتك

 .عباتم اه

 هايور يذلا ثيدحلا نأ :يهو «اه نطفتلا يغبني ةقيقد انههو

 مو «هلاجرب اجتحا ثيدح نم یوقأ «هلاجرب اجتحاو امهدحأ وأ

 .دنسلا حيحصت نم ىوقأ ثيدحلا حيحصتف «هاجرخي

 ؟يراخبلا هجرخا ال ملف :ليق نإف

 ‹حيحصلا بعوتسي م هللا هحر هنأل ؛مزلي ال اذه :ليق

 يف هب دهشتسا دق هنا ىلع «هطرش نم دیعس نب دعس سیلو
 ديعس نب دعس نع ناميلس لاقو :ةاكزلا باتك يف لاقف «هحيحص

 هيلع هللا ىلص يلا نع هيبأ نع "سابع نع ةّيزغ نب ةرامع نع
 ."«هبحنو انبجب لبج دحأ»» ملسو

 ىلع هدنس يف فلتخا دق ثيدحلا اذه نأ :يناثلا ضارتعالا

 نب هبر دبع نع ديعس نع ئرقملا نمحرلا دبع وبأ هاورف «تباث نب رمع

 .“يئاسنلا هركذ .ًفوقوم بوي يبأ نع تباث نب رمع نع ديعس

 الو .لوألا رييغتلا ىلع ءانب «ءلصألا يف امل رييغت اذهو .ًاعباتم :عوبطملا ين (1)
 .نيرييغتلا الكل يعاد

 .يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو .سابع نبا :لصألا يف (۲)
 صرخ باب-٤٥ «ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ٤٠۳/۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .رمتلا

 )٤( ىربکلا ننسلا يف ۲/٠١١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 نع جاس نب ورمع نب نامثع ثيدح نم ًاضيآ هجرخاو

 . بويا يبآ نع ردكنملا نب دمحم نع تباث نب رمع
 ةلصتم ريغ ديعس نب ]۱١١/][ دعس قيرط نآ ىلع لدي اذهو

 .بويآ يبأو تباث نب ""رمع نيب ردكنملا نب دمحم ركذي مل ثيح

 نع ديه يبا نب دمحم نع شايع نب ليعامسإ هاور دقو

 ."بویأ يبأ نع ردكنملا نب دمحم

 .الصأ بويآ يبأ نع هل ردكنملا نب دمحم ةياورل نأ ىلع لدف

 دعس نع يركشيلا رمع نب ءاقرو نع يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 .“بويآ يبأ نع تباث نب رمع نع ديعس نب یجب نع ديعس نبا
 .هفعض بجوي فالتخالا الهو

 نب هبر دبع ةياور امأ .هب جاجتحالا طقسي ال اذه نأ :باوجلاو

 .ةفلاخم وه :لاقي نأ امإو .ةدايز عفرلا لاقي نأ امإف ءافوقوم هل ديعس

 نإف «ظفحلاو ةرثكلاب لصاح حيجرتلاف «نيريدقتلا ىلعو

 نب دعسو «ناليلج نامامإ امهو «دیعس نب ییجیو میلس نب ناوفص

 رثكأ مهو «هعفر ىلع اوقفتا «حيحصلا يف هب جتح ةقث وهو «ديعس

 .قبس دقو ٠٠٤١/۲. ىربكلا ننسلا (1)

 .قبس امك ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف (۲)

 ٠٠١/۳. فارشألا ةفحت يف يزملا كلذ ركذ (۳)

 )٤( ريبکلا يف يناربطلا هجرخأ ٤/ ٠١۷.



 1۲۱۹ مايصلا باتك

 .هفقو ىلع هنع قفتي ل ئرقملا نآ ىلع «ظفحأو

 نب ليقعو ملسم خيش "”يملسلا فسوي نب دمحأ هاور دق لب

 تباث نب رمع نع ديعس نب هبر دبع نع ةبعش نع هنع اعيمج ىیجب

 ."هدنم نبا هرکذ .ًاعوفرم بویأ يبأ نع

 ثيدحل وقمو ةعامجلا ةياورل قفاوم حيحص دانسإ وهو

 .دیعس نب دعسو ميلس نب ناوفص

 ءاقرو نع ةبعش نع ردنغ رفعج نب دمحم هاور دقف :ًاضيأو

 .“ةعامجلا ةياورك ءًاعوفرم ديعس نب دعس نع

 نب يلع لاق ىتح «ةبعش يف اثيدح سانلا حصأ ردنغو

 .ةبعش ين يدهم نب نمحرلا دبع نم يلإ بحأ وه :ينيدملا

 ثيدح يف يدهم نب نمرلا دبع ىلع ًامدقم نوکي نمف
 .ئرقملا نم ىلوأ هلوق نوكي «ةبعش

 وهو .يئاسنلل ىربكلا ننسلا نم بيوصتلاو ءوهس وهو .يربقملا :لصألا يف )١(

 .ئرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ
 .هتجرت رداصم نم بيوصتلاو .فيرحت وهو .يلبلا :لصألا يف (۲)

 .هيلع فقأ م (۳)

 )٤( ریبکلا مجحملا يف يناربطلا هاور ٠١١/٤.

 .قبس امك يئاسنلل ىربكلا ننسلا نم حيحصتلاو ."يربقملا" :لصألا يف )٥(

 .ئرقملا نمحرلا دبع وبأ ديزي نب هللا دبع وهو



Y۰ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نع تباث نب رمع نع باوصلاو | اذه او ف نارا

 ٣ ر نب امج رکو ريغ نم بوپآ يي

 ۵ب تجب الو ءامهثیدح بتکی

 ثيداحأ اذإف ءاذه ريغ يف ًابتك هدنع تيآر :یئاسنلا لاقو

 دمحم نم هعامس ناکا يرد الف «ديمح يبآ نب دمحم ثيداحأ )هشت

 كئلوأ نع هثيداحأ ثيداحألا كلت "ناك نإف ءةخيشملا كئلوأ نم مأ

 تباث نب رمع نع هاور ثیح «هثیدح رکذ قېس دقو ءورمع نب نامثع وهو (۱)

 .هدج ىلإ بوسنم انه وهو .بويأ يبأ نع ردكنملا نب دمحم نع
 ءةعبرألا ننسلا فارطأ هيف عمج "فارطألا ةفرعم ىلع فارشإلا" باتك وهو (۲)

 .مجعملا فورح ىلع بترو

 ۷٠١٠/١. نيفراعلا ةيدهو ء١۳١٠ ١/ نونظلا فشك :رظنا

 كلذب دافآ امك ءةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن هنمو «ملعأ اميف دعب عبطُي ملو

 ٤/١. يزملل فارشألا ةفحت ىلع هقيلعت يف نيدلا فرش دمصلا دبع خيشلا

 ةفحت" هباتك جرحخإ يف يزملا ظفاحلا هيلع دمتعا "فارشإلا" :باتكلا اذهو

 ٤/١. هباتك ةمدقم يف هيلع صن امك ."فارشألا

 ٠٠١١/۳. يزملل فارشألا ةفحت :رظنا (۳)

 )٤( ليدعتلاو حرجلا :رظنا ٠١١/١.

 .لامكلا بيذهت نم بيوصتلاو .هش :لصألا يف ()

 .تناك :عوبطملا يف (0



 RA مايصلا باتك

 .''فيعض وهف ؛دمحم نم هعمس نكي ملو ءةخيشملا

 ءديح يبآأ نب دمحم نع هل شايع نب ليعامسإ ةياور امأو

 ديح "يب نب دمحمو .نييزاجحلا يف فيعض ؛شايع نب ليعامسإف

 .هثیدح ةراكنو هفعض ىلع قفتم

 ديح يب نب دمحم نع ةياورلا هذه قرس جاس نبا نأكو

 .ملعأ هللاو ءهنم ردكنملا نب دمحم ةدايز يف طلغلاو

 نارمع نب هللا دبع ةياور نمف يسلايطلا دواد يبأ ةياور امأو

 .برغي ناك :نابح نبا لاق «هنع يناهبصألا

 ءاقرو نع دواد يبأ نع هاورف بیبح نب سنوي هفلاخو

 ةقفاوم «"تباث نب “"رمع نع ديعس نب دعس نع “”رمع نبا
 .ةعامحلا ةياورل

 ٤٦۸/۱۹. لامکلا بیذهت يف اذه يئاسنلا مالك رظنا (۱)

 هدجأ مل ينآ الإ .هثيدحل هجارخإ دعب مالكلا اذه ركذ يئاسنلا نأ يزملا ركذو

 .ملعأ هللاو ‹عوبطملا يف

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 .دواد يبأ نع يسلايطلا دنسم يوار وهو )٤(

 .قبس امك جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف )٥(

 .قبس امك جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .ورمع :لصألا يف (0)

 ٤۸٦/١. يسلايطلا دنسم (۷)



Y۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نب رمع ىلع هرادم هلک اذه دعب ثیيدحلاف :ليق نإف

 ذاش وهف ؛هريغ بويا يب نع هوري م «يراصنألا تباث [ب

 .هب جتحي الف

 نم ريثكو «هب جتحي ال يذلا ذاشلا نم اذه سيل :ليق

 ««تاينلاب لامعألا» :ثيدحك ؛ةباثلا هذهب نيحيحصلا ثيداحأ

 «هنع هب يميتلا مي ميهاربإ نب دمحم درفتو هب صاقو نب ةمقلع رفتو

 ییا نی هب دیعس نب یی درفت
 نأ ذاشلا سيل يعفاشلا يل لاق :ىلعألا دبع نب سنوي لاقو

 اغيدح ةقثلا يوري نأ ذاشلا امنإ «هريغ يوري ال ام ةقثلا يوري

 "سانلا ىور ام فلاخي
 ةياورل تباث نب رمع هب درفت ام لصألا اذه سيلف :ًاضيأو

 نابح نبا مجرت دقو ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع هل هریغو نابوث

 .درفت :عوبطملا يف (1)

 باب-١ «يحولا ءدب باتك يف «حتفلا عم ٠١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناک فيك

 یلص هلوق باب- ٤٥ «ةرامإلا باتک يف ۱٣۱۰١-٠١۱١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 ...«ةينلاب لامعألا امنإ» :ملسو هيلع هللا

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثیدح نم امهالک

 ٠٤١. :ص ةيافكلا يف بيطخلاو ء۹١ :ص ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا هاور (۳)



 YY مايصلا باتك

 :تباث نب رمع ثيدح هجارخإ دعب لاقف «هحيحص يف كلذ ىلع
 نب رمع هب درفت ربخلا اذه نأ معز نم لوق ضحدملا ربخلا ركذ'

 رامع نب ماشه ةياور نم نابوث ثيدح رکذو «"بويآ يبأ نع تباث
 ءامسأ يبأ نع يرامذلا ثراحلا نب ىيحي نع ملسم نب ديلولا نع
 .'نابوث نع يحرلا

 "جام نبا هاورو

 نع ءاور ىسوم نب دسأ نآ يهو ةلع ثيدحلا اذه نكلو

 "هب ثراحلا نب يح نع ديزي نب روث نع ملسم نب دیلولا

 .یرخآأ هسلدو ةرم هلصو هلعلف «هنعنع دقو «سلدم دیلولاو

 نب دمحمو ةزح نب ىيحب ثيدح نم يئاسنلا هاور دقو

 . “هب يرامذلا ثراحلا نب ىيجب نع امهالك «روباش نب بیعش

 شايع نب ليعامسإ نع نامبلا يبا نع دنسلا يف دمحا ءاورو

 “هب ثراحلا نب ییحجی نع

 .ناسحإلا عم ۳۹۸ /۸ نابح نبا حیحص (۱)

 نم ماي ةتس مايص باب-۳۳ «مایصلا باتک يف ٥٤۷/١ هجام نبا ننس (۲)

 .۲۷۸ ١/ نييماشلا دنسم ينو ء١١٠٠ /۲ ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ (۳)
 ١٩۲/۲ ٠١۳. یربکلا ننسلا )٤(

 ) )۵دمحأ دنسم ٩/ ۲۸۰١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 "".يزارلا متاح وبأ ثيدحلا ححص دقو

 اذهو «حيحص هثيدحف نييماشلا نع ىور اذإ ليعامسإو

 .يماش دانسإ

 لهآ دنع هب لومعم ريغ ثيدحلا اذه نأ :ثلاثلا ضارتعالا

 هقفلاو ملعلا لهأ نم ًادحأ رأ ملو :اطوملا يف كلام لاق ملعلا

 ملعلا لهأ نإو «فلسلا نم دحأ نع كلذ ينغلبي ملو ءاهموصي

 لهآ هنم سیل ام ناضمرب قحلُي نآو «هتعدب نوفاخیو كلذ نوهركي

 مهوأرو ملعلا لهأ "دنع ةصخر كلذ يف اوأر ول ءءافحلاو ةلاهجلا

 ."همالك مت .كلذ نولمعي

 عقو دق كلام هنم يشخ يذلاو :يرذنملا دمحم وبأ ظفاحلا لاق

 رئاعشو سيقاونلاو مهتداع ىلع نيرحسملا نوكرتي اوراصف «مجعلاب

 .“ديعلا رئاعش نورهظي ذئنيحف مايألا ةتسلا رخآ ىلإ «ناضمر

 دجسملا لخد يذلا ةصق يف دواد وبأ هاور ام اذه ديؤيو

 .فيرحت وهو .نع :عوبطملا يف (۲)

 ) )۳اطوملا ٠١/١".

 هلعلو ءدواد يبأ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ يرذنملل مالكلا اذه )٤(

 .كلام مامإلا مالك ۳٠۹/۳ اذه هرصتخ يف ركذ يرذنملا ظفاحلا نأ ذإ .طقاس

 .ملعأ هللاو كلام مامإلا مالك دعب ركذُي نأل ًادج بسانم اذه همالكو

 .لجرلا ةصق :عوبطملا ين )٥(



 Yo مايصلا باتك

 سلجا :هل لاقو «رمع هيلإ ماقف «لفنتيل ماق مث «ضرفلا ىلصو

 لاقف ءانلبق ناک نم كله اذهبف «كلفنو كضرف نيب "”سلجت ىتح
 نبا ای كب هللا باصأ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل

 .«باطخلا

 هعم لصح اذإ لفنلاب ضرفلا لاصتا نأ رمع دوصقمف :اولاق
 .ضرفلا نم كلذ نأ لاّهحلا ”رظ "دملا لاطو يدامتلا

 سم ةعمجلا موي حبص نأ ةماعلا نم ريثك دنع عاش دق امك

 اوأرق (ليرثئ.ا [1/۱۳۷1 ةءارق اوكرت اذإف «دب الو تادجس

 ۰ .تادجسلا روس نم اهربغ

 نأ ناضمرل ةياح "نابعش فاصتنا دعب موصلا نع ىهن لب

 .لفنلاو ضرفلا نيب لصفلا لوصح :دوصقملاو «لصألا يف اذكه )١(

 يف ٣۱۱/۱-٧۱۲ هننس يف هجرخأ يذلا دواد يبأ ثيدح ینعم وه انه هرکذ ام (۲)

 .ةبوتكملا هيف ىلص يذلا هناكم يف عوطتي لجرلا يف باب ٠۹٤١- ءةالصلا باتك

 نم لوألا ةريبكتلا هعم كردأ يذلا لجرلا ماقف :هيفو .ةثمر يبأ ثيدح نم

 كلهب م هنإف سلجا :لاق مث هّزهف هبكنم ذخأف رمع هيلإ بئوف «عفشي ةالصلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عفرف «لصف مهتاولص نيب نكي م هنأ الإ باتكلا لهآ

 .«باطخل ا نبا اي كب هللا باصأ)» :لاقف هرصب

 ۲٠١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .فيرحت وهو .نمزلا :عوبطملا ين (۳)

 )٤( :مقر ةيآلا ةدجسلا ةروس ١-۲.

 .ناضمرب نابعش لصو يآ .كلذ ةيهارك يف باب - (۱۲) مقر بابلا يف قبس امك )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 !؟هدعب هيلإ فاضي امم فیکف «هریغ موص هب طلخب

 :نيماقم يف انه مالكلا لاقيف

 .ةلمحجلا ثيح نم لاوش نم ةتس موص يف :امهدحأ

 .هب اهلصو يف :يناثلاو

 «لطاب "هب لومعم ريغ ثيدحلا نإ" :مكلوقف لوألا امأ

 ةمألا كرت بجوي ال «هب اولمعي مل كلام نمز يف ةنيدملا لهآ نوكو
 ."مهريغو كرابملا نباو يعفاشلاو دمحأ هب لمع دقو «هل مهلك

 هنأ ىلع بويأ يبأ ثيدح ًاكلام غلبي م :ربلا دبع نبا لاق

 ههرك يذلاو «هيلإ ليبس ال ةصاخلا ملعب ةطاحإلاو «يندم ثيدح

 نأو ناضمر ضرف ىلإ فاضي نأ ةيشخ :هحضوأو هنيب دق كلام

 .نيدلل طايتحالا ريثك ًاظفحتم ناكو ةماعلا ىلإ كلذ قبسي

 ليوأتلا ىلعو لضفلا بلط ىلع مايألا ةتسلا موص امأو
 نأل ؛هللا ءاش نإ كلذ هركي ال ًاكلام نإف «نابوث هب ءاج يذلا

 رب لمع وهو هلل هبارشو هماعط عدي :مولعم هلضفو «ةّنج موصلا
 ."«نوُحلفُت ْمّكْلَعَل ريحا اوُلَعْفاَو :ىلاعت لاق دقو «ريخو

 هفاخ ام الإ كلذ نم هركي ملو ءاذه نم ًائيش لهجي ال كلامو

 نم دعي نأ يشخو «كلذ رمتسا اذإ ءافجلاو ةلاهجلا لهأ ىلع

 .لاوقألا هذه قيثوت قبس دقو (۱)

 .۷۷ :مقر ةيآلا جحلا ةروس (۲)



 YY مايصلا باتك

 .ناضمر ىلإ ًافاضم مايصلا ضئارف
 رمع هب درفنا يندم ثيدح هنأل ؛ثيدحلا لهج ًاکلام نظأ امو

 كرت دقو «هيلع دمتعي نمم هدنع نکي مٺل تباث نب رمع نظآو «تباث نب
 .تباث نب رمع هاور ام ضعبب جاجتحالا كلام

 ۾ اذإ هخویش ضعب رکنآ ام هب هملع الولو هنع یور هنا :لیقو

 ولو ثيدحلا لهج نوکي نآ نکي دقو هیوري ام ضعبل هظفحب قثي

 .همالک اذه .هب لاقل هملع

 يورو .ءاملعلا نم ةعاج ثيدحلا اذهب ذخأ : "ضايع لاقو

 ام ىلع اهموص هرك اغنإ ًاكلام لعلو كلذ ةيهارك هريغو كلام نع
 يذلا هجولا ىلع امأو ضرف هنأ هموصي نم دقتعي "وأ اطوملا يف لاق

 .“"زئاجف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هدارأ

 ضعب هنم ةريخألا ةرقفلا يف هالعأ نتملا ين عقو دقو ء١٠/۹٥۲ راكذتسالا (1)

 امو" :لوقي ثيح راكذتسالا نم ربلا دبع نبا مالك نم هركذأس اذل «تافيرحت

 .تباث نب رمع هب درفنا يندم ثيدح هنأل ملعا هللاو ثيدحلا لهج ًاکلام نظأ

 نب رمع خيشلا نظأو .هركنأ ام هب هملع الولو كلام هنع ىور هنإ :ليق دقو

 نع هاور ام ضعبب جاجتحالا كلام كرت دقو «هيلع دمتعي نمم هدنع نكي مل تباث

 لهج نوکي نآ نکي دقو .هاور ام ضعبب هظفحب قثي م اذإ هخویش ضعب
 .ه.| "ملعأ هللاو .هب لاقل هملع ولو «ثیدحلا

 .ضايع يضاقلا :عوبطملا يف (۲)

 .نآ :عوبطملا يف (۳)

 .هنم ةرصتخ انه ةرابعلاو ١۳۹/١. ملعملا لامكإ ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 ام هب طلخ نآ ضرفلا یمھو «ةهاركلا دشا هرک روذحلا اذه لثم

 روذحا نم هوركذ امو «هرخآ وأ رهشلا طسو يف اهموصيو «هنم سيل

 نيب لصفي أ ول اهنم فاخُب اغإ موصلا يف ةدايزلا :ليق نإف
 .روذحم الف ديعلا موي رطف للخت دقو امأف ءديعلا موي رطفب كلذ
 .هريغو ينييارفسالا [ب /۱۳۷] دماح يبأ باوج اذهو

 هنأل ؛ةدسغملا هذه عفد يف ةلهجلا دنع رثؤي ال ديعلا رطف :ليق

 لاصتاو عباتتلا عطقي ال «ضيحلا موي رطفك هنوري دقف ًابجاو ناك امل

 نمؤت ن اذإ ناضمر بقع اهموص بنجت يغبني لاح لكبف «موصلا
 ملعأ هللاو .ةدسمملا نه

 :لصف

 :لاقي نأ لصألاف قركذم مايألاو «تس») :لاق مل :ليق ناف

 . مای ةيناَمكو لای عبس :لاق امک "ةتس

 ؟ال مأ كلذ يف هريغ ىلع ةيزم هصوصخج لاوشل لهو

 ريسيلا لمعلا نوكيف رهدلا مايصب كلذ لعف نم هّبش فيكو

 .اذه هعم نمؤت مٺ :عوبطملا يف (۱)

 .۷ :مقر ةيآلا ةقاحلا ةروس (۲)



 ۲۹ مايصلا باتك

 !؟هسج "نم رثکلا 'لمعلل ًاهبشم

 ال نيترم هردقب رخآلا لمعو المع لمع نم نأ مولعمو

 !؟تارم رشع هردقب "لمع اذإ فیکف «نایوتسی
 :لاقي نأ نيبو «رهدلا ماص امناكف» :هلوق نيب قرف لهو

 ؟"رهدلا ماص لق هنأکف"

 “لجأل رهدلا مايص بابحتسا ىلع ثيدحلا لدي لهو

 :باوحل اف

 يلايللا تدع اذإ برعلاف "ةتس":لقي ملو «تس» :هلوق امآ -

 ىتمف «مايألا ىلإ ددعلا فضت ل اذإ يلايللا بلغت اهنإف «مايألاو

 .مايألا مهدارمو يلايللا اودع مايألا دع اودارأ

 نصبر اجاوزأ نوُرَدَيَو مكنه نوفوَب نيدو :ىلاعت لاق
 :ليق ولو :يرشخزلا لاق "#أرشَعو رهشأ ةعَبرأ نهيشلأب

 .لمعلاب :عوبطملا يف (1)

 .هل يعاد ال دمعتم فيرحت وهو «(لمع اذإ) :ناكم (نوكي) :عوبطملا يف (۳)

 .اذه لجأل :عوبطملا يف )٤(

 .۳۷۹-۳۷۸ ٦/ يوونلل عومجما :رظنا ()

 ۶ :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )٦(



aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 . ىل ناکل "ةرشعو"

 هذهف 4ارشع الإ مخلي نإ مهيب نوئفاخي) :ىلاعت لاقو

 “4ام الإ مشب نإ ةقيرط فلسا لومي ذإ) : ""هلوق لیلدب «مايآ

 .مايأ لوألا دودعملا نأ ىلع ريخألا مالكلا لدف

 كانه بيلغت الف "ماي ةيناَمنو لال عبس :ىلاعت هلوق امأو

 .هعون ىلإ ددع لك ةفاضإو «نيعونلا ركذل
 :ناقيرط هيفف «لاوش صاصتخا :وهو يناثلا لاؤسلا امأو -

 دهع ثيدح هنأل ؛فلكملاب قفرلا هب دارملا نأ :امهدحأ

 اهموص نآ ىلع هیبنت لاوش رکذ يفف هيلع لهسأ نوکیف «موصلاب

 بيرغ وهو ةيكلاملا نع ينارقلا هاكح يذلا اذه «لضفأ هريغ يف
(V0 

 بیجع ۰

 ةنس رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ةعبط- ٠٤١/١ فاشكلا يف يرشخزلا لاق )١(

 مهارت الو ءاهعم ةلخاد مايألاو ءيلايللا ىلإ ًاباهذ #ارشع ليقو": ه٤

 ولو “ًارشع تمص" :لوقت «مايألا ىلإ نيبهاذ هيف ريكذتلا نولمعتسي طق
 ھ.۱"...مهمالک نم تجرخ ترکذ

 ٠٠١. :مقر ةيآلا هط ةروس (۲)

 .اهدعب ىلاعت هلوق :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :مقر ةيآلا هط ةروس ٠٠٤.

 )٥( :مقر ةيآلا ةقاحلا ةروس ۷.

 .هانعم ركذ ثيح ٠۳١-٠۳٠ /۲ يفارقلل ةريخذلا :رظنا (1)



 ۲۳۱ مايصلا باتك

 ةصرفلا زاهتناو لمعلاب ةردابملا هب دوصقملا نأ :يناثلا قيرطلا

 ىلإ اوعراسوا « 4تارْيَخْلا اوقيتساف):ىلاعت لاق ؛تاوفلا ةيشخ

 . مكبر نم ةرِفعَم
 .مهريغو ةيعفاشلا نم ةفئاط ليلعت اذهو

 هريغ يف اهماص نمل لضفلا اذه ىطعي نأ مزلي الو :اولاق
 رهاظو :اولاق .هلل ةبوبحلا ةعراسملاو ]٠١۸/][ ةردابملا ةحلصم تاوفل

 .لوقلا اذه عم ثيدحلا

 اغلإ نكي ال هنآ بير الو «ىلوأ هلوقف رهاظلا هدعاس نمو
 .ةدئاف هركذل نكي م الإو لاوش ةيصوصخ

 عون هيف عقي نأ دب ال ناضمر موص ناک ال :نورخآ لاقو

 نم مايآ ةتس موص ىلإ بدن «هبجاوو هقح نم مضهو طيرفتو ريصقت
 مايألا هذه ترجف هيف عقي نأ ""هاسع للخل ةددسمو هل ةرباج لاوش

 .ةلمكمو ةرباج اهدعب “لفنت يتلا تاولصلا ننس ىرجم

 .ملعأ لاو «لاوشب اهصاصتخا ةدئاف رهظتف اذه ىلعو

 :اذه “يوقُيو ذخآم ثالث هذهف

 ٠٤۸. :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس )١(

 . ٠۳۳ :مقر ةيآلا نارمع لآ ةروس (۲)

 .هاسع ام :عوبطملا يف (۳)

 .اهب لفنتي :عوبطملا يف (©)
 .ىوسو :عوبطملا يف )٥(



YYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نود ددعلا اذهب اهصاصتخا وهو :ثلاثلا لاؤسلا باوج -

 :هتمكح ىلإ ثيدحلا يف راشأ دقف «شكأو لقأ وه ام

 رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم» :ةريره يبأ ثيدح يف لاقف

 .«اهاثمأ

 .ةنسلا ماص دقو «نيتسب ةتسو «ةئامثالثب نيثالثف

 دعب مايأ ةتس ماص نم» :هظفلو «نابوث ثیدح يف كلذكو

 نبا ظفل «اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ةنسلا مات ناك رطفلا
 ."ةراتخملا بحاص هجرخآو ."هجام

 ةتس مايصو رهشأ ةرشعب ناضمر مايص» :هيف يئاسنلا ظفلو

 ةن مايص كلذف «نيرهشب مايأ

 .ةتس اهنوک يف ةمكحلا يه هذهف «هدعب
 تعج اذإ اهنإف «مات ددع ةتسلا نأ نم مهضعب هركذ ام امأو

 ثلثلاو فصنلا :اهءازجأ نإف ءةنسلا ددع اهنم ماق اهؤازجأ

 .اهريغو رشع ينثالاو ةعبرألا فالخب اهب لمكيو «سدسلاو

 مايأ ةتسو ناضمر مايص :ينعي <

 .هججرخت قبس دق (۱)

 نم مايآ ةتس مايص باب-۳۳ «مایصلا باتک ين ٥٤۷/۱ هجام نبا ننس (۲)

 .قېس دقو .لاوش

 .دعب عبطي مل ةراتخملا ثيداحألا نم نابوث دنسم (۳)

 .قبس دقو ء۲/۲١٠ یربکلا ننسلا )٤(



 YY مايصلا باتك

 «هلوسرو هللا ماکحأ يف رکذُب نآ قیلی الو نسج ال اذهف
 .هلاثماب ليلعتلا نع نيدلا ناصُي "ناو

 ؛رهدلا مايصب مايصلا اذه هيبشت وهو «عبارلا لاؤسلا امآو -

 .سانلا نم ريثك ىلع اذه لکشأ دقف «" هٌرشَع هنوک عم

 لاوش نم ةتسو «ناضمر ماص نم نأ ىنعملا :هباوج يف ليقو
 .ةمدقتملا ممألا نم ةنسلا ماص نمك وهف ؛ةمألا هذه نم

 صئاصخ نم ءاهاثمآ رشع ىلإ تانسحلا فيعضت نأل :اولاق

 .ةمألا هذه

 :نارابتعا ءازحلا ىلإ ةبسنلاب هل لمعلا :لاقي نأ اذه نم نسحأو

 .هلثمب دحاولا وهو ؛ةاواسملاو ةلباقملا رابتعا

 .رشعلا ىلإ ةفعاضملا وهو ؛لضفلاو ةدايزلا رابتعاو

 يذلا لمعلا نيبو «هباوث فعاضملا لمعلا نيب عقو هيبشتلاف

 یلص نم)») :ملسو هيلع هللا یلص هلوق اذه ريظنو «هلثم هب قحتسي

 ءاشعلا ىلص نمو «ةليل فصن ماق امناكف ؛ةعامج يف ةرخآلا ءاشع

 ."«ةليل ماق [ب /۱۳۸] امناکف ؛ةعامج يف رجفلاو

 .نأ يغبنيو :عوبطملا يف (1)

 .هلثل يعاد ال فيرحتو رييغت وهو .تارم رشع هردقب هنوك عم :عوبطملا ين (۲)
 ٤٦- ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف 0/ا هحیحص يف ملسم هجرخآ )۳(

 تعمس :لاق نافع نب نامثع نع .ةعامج يف حبصلاو ءاشعلا ةالص لضف باب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳6

 “هنأكف" :لوقي نأ نيب قرفلا وهو :سماخلا لاؤسلا امأو -

 .'رهدلا ماص امنأكف" :هلوق نيبو «"رهدلا ماص دق

 دق هنأكف" :لاق ولو «مايصلاب مايصلا هيبشت دوصقملا نأ :وه

 اهيبشت نوكي ذئنيح هنإف ءدوصقملا نع ًاديعب ناكل ؛"رهدلا ماص
 ءيجيو «مئاصلا ال موصلا وه هيبشتلا لحمف «مئاصلاب مئاصلل

 ءيجم نوكيو «هيبشتلا لحم وه ناكل مئاصلا هبش ولو ءًاموزل لعافلا

 .ًاموزل موصلا
 هيبنت هنمضتل ؛نسحاأو غلبأ موصلا هيبشت دصق ناك امنإو

 .هيف هتبغر رفونتف «هباوث ةرثكو ءهمظعو لعفلا ردق ىلع عماسلا

 بابحتسا ىلع هب لالدتسالا :وهو «سداسلا لاؤسلا امأو -

 .كلذ ىري نمم ةفئاط هب لدتسا دقف ءرهدلا مايص

 لب «هب هيبشتلا عقو امل ءًاهوركم رهدلا موص ناك ولو :اولاق

 .مايصلا لضفأ هنأ ىلع لدي اذه

 :هوجو نم ًادج دساف لالدتسا الهو

 ةنسحلا نأ وه هيبشتلا هجو نأ هسفن ثيدحلا يف نأ :اهدحأ

 ماق امنأکف ءةعاج يف ءاشعلا ىلص نم») :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هلا لوسر

 .«(هلك ليللا ىلص امنأكف ةعامج يف حبصلا ىلص نمو ءليللا فصن

 .امناكف :عوبطملا يف (1)



 Y0 مايصلا باتك

 موص نأ ًاعطق مولعمو «ةلماك ةنسب ًاموي نوثالثو ةتسف ءاهطاثمأ رشعب

 .مارح اهموصو ءةنسلا يف قيرشتلا مايأو

 .هريغ نم لضفأ نوک نأ نع ًالضف «هبابحتسا نع ًالضف
 نع هلأس نمل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق اذه ريظنو

 جرح اذإ عيطتست له «هعيطتست ګلد) :لاقف ءداهحلا لدعي لمع

 .عورشم الو رودقم ريغ هب هبشملا اذه نأ مولعمو «"«دهاجلا لثم

 ادع ام ىلع ««رهدلا ماص امنأكف» :هلوق لمحي :ليق نإف

 .اهموص نع يهنملا مايألا

 هركذو «ةلباقملا هذه ةمكح ملسو هيلع هللا ىلص هليلعت :ليق

 ؛ةنسلا مايأ ىلع ًاموي نيثالثلاو ةتسلا عيزوتو ءاهاثمأ رشعب ةنسحل ا

 .لمحلا اذه لطب
 ؟رهدلا ماص نمع لثس ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ :يناثلا

 ءريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ٦/١ هحيحص يف يراخبلا :هوحن هجرخأ (1)

 .ريسلاو داهحلا لضف باب-١

 يف ةداهشلا لضف باب-۲۹ «ةرامإلا باتك يف ۱٤۹۸/۳ هحیحص يف ملسمو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۳۰

 اذإف "«دبألا ماص نم ماص ال» ظفل ينو ««رطفأ الو ماص ال» :لاقف

 !؟مايصلا لضفأ نوكي فيكف «رهدلا مايص لاح اذه ناک

 هنأ نيحيحصلا يف هنع تبث ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ :ثلاثلا

 «دواد موص نم لضفأ ال» :ظفل يفو «دواد مايص مايصلا لضفأ» :لاق

 .«اموی رطفیو ًاموی موصی ناک

 موص نآ نبي «لاكشإ لكل عفارلا حيرصلا حيحصلا صنلا اذهف

 اذهو المع رثكأ هنآ عم «موصلا درس نم [1/۱۳۹] لضفآ موی رطفو موی

 لاقي نأ نكمب م ءهنم لضفأ رطفلا ناك اذإ هنأل ؛هورکم هنآ ىلع لدی

 نكي الو «نيفرطلا ""ةيوتسم نوكت ال ةدابعلا نإف «هيفرط ءاوتساو هتحابإب

 نوكي نأ نيعتف ءلاطبإلاب هل صنلا ةداهشب رطفلا نم لضفأ وه لاقي نأ

 .دمحلا هلو «فصنم لکل نیب اذهو ءًاحوجرم

 .بابلا لوأ يف قتبس دقو (۱)

 موص باب-١١ موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۹/٤ يراخبلا حيحص (۲)

 ينإ :تلقف .مايصلا لصفأ وهو «مالسلا هيلع دواد مايص كلذف» :هيفو .رهدلا

 .«كلذ نم لضفأ ال :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف كلذ نم لضفأ قتيطأ

 لضفآ مص» :هيفو .باب-١۳ «مایصلا باتک يف ۳ ملسم حيحصو

 .(مالسلا هيلع دواد موص هللا دنع مايصلا

 قيطأ ينإف» :هيفو .باب-١۳ «ايصلا باتك يف ۲ ملسم حيحص ين ًاضياو

 .«كلذ نم لضفأ ال :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «كلذ نم لضفأ

 .قايسلل بسانملا وه تبث او .ةيفوتسم :لصألا يف (۳)



 YY مايصلا باتك

 "وصي ملسو هيلع هللا یلص يڼلا ناک فیک
 ملسو هيلع هللا ىلص هموص ينو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :ناعم ثالث «هربغ نم رثکآ نابعش

 نع لخش ارف «رهش لک نم مايآ ةثالث موصي ناک هنآ :اهدحأ
 ."ضرفلا مايص لبق هكرديل ؛نابعش ين كلذ عمجف ءًأرهشأ مايصلا

 فيك باب :هيف بابلا ةجرتو ء(۹٥) :مقر بابلا ۸١١-۸١٤ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .ملسو هيلع هللا یلص يلا موصي ناک

 .۳۱۸/۳-۳۱۹ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف دواد وبآ رکذ ثیح

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح -

 لوسر تیأر امو .موصي ال لوقن یتح رطفیو «رطفی ال لوقن یتح موصی ملسو

 رهش يف هتیأر امو «ناضمر الإ طق رهش مایص لمکتسا ملسو هيلع هلا یلص هللا

 .«نابعش يف هنم ًامایص رثکأ

 .نابعش موص باب-۲ «موصلا باتك «حتفلا عم ٤/ ٠١١ يف يراخبلا هجرخأو

 هللا یلص ينلا مايص باب-٤۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ناضمر ريغ يف ملسو هيلع

 نب دمع ىلع فالتخالا-٤۳ «مايصلا باتك يف ٤٥۹/٤ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .هيف ميهاربإ

 الإ هموصي ناک» :داز «ةشئاع ثيدح ىنعمب هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح -

 .«هلک هموصی ناک لب ءالیلق

 .' حيحص نسح" ۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنع لاقو

 :تلاق ةشئاع نع ۳۲١. /۲ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ ثيدح كلذ يف ءاجو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 هبشي موصلا اذهو «ناضمرل ًاميظعت كلذ لعف هنأ :يناثلا

 ."اهقحل ًاميظعت ؛اهلبق ةالصلا ”ض

 هيلع هللا یلص بحأف «لامعألا هيف عفرت رهش هنآ :ثلاثلا

 )€( .”ہئاص وهو هلمع عفري نآ ملسو

 رخأ امرف «مايأ ةثالث رهش لك نم موصي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک»

 .«نابعش موصي ىتح هرخأ ارو ءةنسلا موص هيلع عمتجي ىتح كلذ

 لاد هدعب امو بابلا ثيدحو" :لاقو ٤/ ۲٠۲ يرابلا حتف يف رجح نبا هفعضو

 ."هاور ام فعض ىلع

 .ةّنس :اهلعل لصألا ةيشاح يف بتك )١(

 ...ةالصلا ضرف ةنس :نيتملكلا نيب عمج عوبطملا يو

 موصلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لتس» :لاق سنأ ثيدح كلذ يف ءاج (۲)
 .«ناضمر ميظعتل نابعش :لاقف ؟ناضمر دعب لضفآ

 يف ءاج ام باب-۲۸ ءةاکزلا باتک يف ۰٣۱-٥۲ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأ

 .بيرغ ثيدح :لاقو .ةقدصلا لضف

 . ٠٠٤ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نم ملسم هاور ام هضراعیو": ۲٣۲/٢-۲٣۳ يرابلا حتف ين رجح نبا لاق

 ."«مرحلا موص ناضمر دعب موصلا لضفأ» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح

 نم ًارهش موصت كرأ م هللا لوسر اي :تلق ىديز نب ةماسأ ثيدح كلذ يف ءاج (۳)

 بجر نيب هنع سانلا لفغي رهش كلذ» :لاق .نابعش نم موصت ام روهشلا

 يلمع عفرُي نأ بحاف «نيملاعلا بر ىلإ لامعألا هيف عفرت رهش وهو «ناضمرو
 .۲۲۲۱ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو .«مئاص انأو

 .تثش نإ هعجار «عبار ینعم ٤/ ۲٥۳ يرابلا حتف يف رجح نبا رکذو )٤(



 ۱۲۳۹ مايصلا باتك

 "سيمخلاو نينثالا موص يف باب
 نع عفار نب بيسملا ثيدح نم يئاسنلا جرخأو :لاق

 )٠۰(. :مقر بابلا ۸۱٤/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .۳۱۹/۳-۳۲۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 عم قلطنا هنأ ديز نب ةماسأ ىلوم نع نوعظم نب ةمادف ىلوم ثيدح دنع

 مويو نينثالا موي موصي ناكف «هل لام بلط يف ىرقلا يداو ىلإ ةماسأ

 خيش تنأو سيمخلا مويو نينثإلا موي موصت م :هالوم هل لاقف «سيمخلا

 مويو نينثرلا موي موصي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا ين نإ :لاقف !؟ریبک

 مويو نينثإلا موي ضرعت دابعلا لامعأ نإ)» :لاقف كلذ نع لئسو «سيمخلا

 .(سیمخلا

 ىلص ينلا موص-١۷ «مايصلا باتك يف ٠۷/٤ ىبتجما يف يئاسنلا هجرخاأو

 .هوحن هب ديز نب ةماسأ نع يربقملا ديعس يبأ ثيدح نم «ملسو هيلع هللا
 .۲۱۲۸ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 نع يشرجلا ةعيبر ثيدح ٠١(۳ /۲ دواد يبآ ننس رصتخ يف يرذنملا ركذو

 نينثإلا موي ىرحتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع

 .(سیمخلاو

 یلص ينلا موص-۰ ‹«مايصلا باتک ف 0۱۷/6 ىبتجلا ف يئاسنلا هجرخآ

 .ملسو هيلع هللا

 موي موص ي ءاج ام باب-٤٤ «موصلا باتک يف ۱۲۱/۳ هعماج ين يذمرتلاو

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح :لاقو .سيمخلاو نينثإلا

 .باب- ٤۲ «مایصلا باتک يف ٥٥۳/۱ هننس يف هجام نباو

 . . ۱٤١٤ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلالا هححصو



N4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک» :تلاق ةشئاع نع يعازخلا "”ءاوس

 .«سیمخلاو نينثالا موصي ملسو

 هللا لوسر ناك» :تلاق ةصفح نع بيسملا نع جرخأو

 ." «سيمخلاو نينثالا موصي ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر لئس :لاق ةداتق يبأ ثيدح نم ملسم حيحص ينو

 تذِو موي كاذ»:لاقف ¿ن نينثإلا مايص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .«هیف يلع لزنأ وأ تعب مويو «هيف

 ‹«(«سيمخلاو نينثالا موص نع لئسو)») :ةبعش ةياور نم هيفو

 .“ًامهو هارن ال سیمخلا رکذ نع انتکسف :ملسم لاق

 .فیرحت وهو .داوس :عوبطملا ي (۱)

 هللا ىلص يلا موص-١۷ «مايصلا باتك ين ٥۱۸/٤ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 .ملسو هيلع

 .۲۲۲۸ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 یلص يلا موص-۹ «مايصلا باتک يف 01۸/4-0۱4 ىبتجا يئاسنلا ننس )۳(

 .ملسو هيلع هللا

 .۲۲۳۰ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 مايأ ةثالث مايص بابحتسا باب-١۳ «مايصلا باتك يف ۸۱۹/۲ ملسم حیحص )٤(

 ...رهش لک نم

 ...رهش لک نم



 ۲44 مايصلا باتك

 شعلا موص

 ةصفح نع "يئاسنلا ننسو ۳ رمح لنسم يو :اليذم لاق

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء«(١١) :مقر بابلا « ۸٠١ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .رشعلا موص

 .۳۲۰-۳۲۱ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف دواد وبآ رکذ

 هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ ضعب نع هتأرما نع دلاخ نب ةدينه ثيدح-

 «ةجحلا يذ عست موصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک» :تلاق ملسو

 .«سيمخلاو رهشلا نم نينثا لوأ :رهش لك نم مايأ ةثالثو «ءاروشاع مويو

 ىلص ينلا موص-١۷ «مايصلا باتك يف ٠٠١/٤ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ملسو هيلع هللا

 .۲۱۲۹ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلالا هححص ثیدحلاو

 مایأ نم ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثیدح-

 اي :اولاق «رشعلا مايأ ينعي «مايألا هذه نم هللا ىلإ بحأ اهيف حلاصلا لمعلا

 لجر الإ هللا ليبس يف داهجلا الو») :لاق ؟هللا ليبس يف داهجلا الو هللا لوسر

 .(ءيشب كلذ نم عجري ملف هلامو هسفنب جرخ

 باب-١١ «نيديعلا باتك يف حتفلا عم ٠۳١ /۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .قيرشتلا مايأ يف لمعلا لضف
 .رشعلا مايص باب-۳۹ «مایصلا باتک يف ٥٥۰/۱ هننس يف هجام نباو

 .۲۸۷ ٦/ دمحأ دنسم (۲)

 .رهش لك نم مايأ ةثالث موصي فيك-۸۳ «مايصلا باتك يف ٤/ ٥۳۸ يئاسلل ىبتجلا (۳)

 ٠٤١. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 مایص ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نهعدي نکي مٺ عبرأ» :تلاق

 لبق نيتعكرلاو ءرهش لك نم مايأ ةثالثو ءرشعلاو «ءاروشاع
 .((ةادغلا

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ًاضيأ دمحأ دنسم ينو

 لمعلا هيلإ بحأ الو «هّللا دنع مظعأ مايأ نم ام» :ملسو هيلع هللا

 ريبكتلاو ليلهتلا نم نهيف اورثكأف ءرشعلا مايألا هذه نم نهيف
 .("دیمحتلاو

 ۷٥. /۲ دمحأ دنسم (۱)



 4۳ مايصلا باتك

(Daa » : 
 هفرعب هفرع موص يل

 موي مايص نع يهنلا يف درو دقو :بابلا ثيدح ركذ دعب لاق

 :راثآ ةفرعب ةفرع

 نب ديبع نع ءاطع نع رانيد نب ورمع نع يئاسنلا هاور ام اهنم

 [ب /۱۳۹1."ةفرع موی موص نع یهنی رمع ناک :لاق ریمع

 نع رمع نبا تلأس :لاق راوسلا يبأ نع ًاضيأ هاور ام اهنمو

 .يناهنف ؟ةفرع موي موص

 رمع نبا لئس :لاق عفان یور ام ليلدب ؛ةفرعب كلذب دارملاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر همصي ل :لاقف ةفرعب ةفرع موي موص نع

 ."نامثع الو «رمع الو «رکب وبآ الو «ملسو

 موي موص يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )٦۳(. :مقر بابلا ۸۱١/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۳۲۱ /۳ دواد يبأ ننس رصتخو .ةفرعب ةفرع

 یلص هللا لوسر نآ») اندحف «هتيب يف ةريره يبأ دنع انک :لاق همرکع ثیدح دنع

 .«هفرعب ةفرع موي موص نع ىهن ملسو هيلع هللا
 .ةفرع موي مايص باب-١٤ «مایصلا باتک يف ٥٥۱ /۱ هننس يف هجام نبا :هجرخآو

 . ٥۲۸ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .هل يعاد ال عباطلا نم فرصت وهو .ةفرعب ةفرع :عوبطملا يف (۲)

 . ٠٠٤/۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۳)

 )٤( يئاسنلل ىربكلا نئسلا 10/۲.

 يواحطلاو ء۷۲ /۲ دنسملا يف دمحأو ء٤١٠٠ ١/ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأآ )٠(

 .۷۲ /۲ راثآلا يناعم حرش يف



T4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 موي سابع نب لضفلا سابع نب هللا دبع اعد :لاق ءاطع نعو

 لوسر نإف ؛مصت ال :هللا دبع لاقف «مئاص ينإ :لاقف «ماعطلا ىلإ ةفرع

 برشف ؛ةفرع موي نبل هيف بالح هيلإ برق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .”يئاسنلا امهاور .مكب نوونتسي سانلا نإف «مصت الف هنم

 بيرك ثيدح نم نيحيحصلا يف اجرخأ دقو :"لاق مث

 مايص يف اوكش سانلا نإ» :تلاق اهنأ ثراحلا تنب ةنوميم نع

 ينعي- هيلإ تلسرأف «ةفرع موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سانلاو هنم برشف «فقوملا يف فقاو وهو "نيللا بالحب -ةنوميم

 )١( ىربكلا ننسلا ۲/٠٠١٤.

 .۲۸۳ ٤/ هفنصم يف قازرلا دبعو ۳٦۷ ۰۳۲۱/۱ هدنسم يف دمحا هاورو

 مأ ثيدح وهو «۸۱۷ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرخآ يذلا رخآلا ثيدحلا دعب (۲)

 ىلص هللا لوسر موص يف ةفرع موي اهدنع اورام اسان نأ ثراحلا تنب لضفلا

 .مئاصب سيل :مهضعب لاقو «مئاص وه :مهضعب لاقف «ملسو هيلع هللا

 .برشف ةفرعب هريعب ىلع فقاو وهو نيل حدقب هيلإ تلسرأف

 باب-٩۸ «جحلا باتك يف حتفلا عم ۹٥ /۳ هحیحص ين يراخبلا هجرخأو
 .ةفرع موي موص

 رطفلا بابحتسا باب-۸٠ «مايصلا باتك يف ۷٩۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةفرع موي جاحلل

 حيحص يف اذكه يه ذإ «هل يعاد ال لصألل رييغت وهو .نيل :عوبطملا ين (۳)

 ."نبللا" :ملسم



 Y4 مايصلا باتك

 .'«نورظنی

 «تلسرأ لضفلا مأو «تلسرأ ةنوميم نوكت نأ لمتحي :ليقف

 اتقفتاف ءاهتخأ اهنإف «نيعمتجم انوكي نأ لمتحجيو «حدقب امهنم لك
 .هذه ىلإو هذه ىلإ ”بسنف «دحاو حدقب لاسرإلا ىلع

 رطفأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حص دقف

 ."نیتنس رفکی همایص نآ هنع حصو «ةفرعب

 ةفرع لهألو «هموص قافلا لهأل لضفألا نأ باوصلاف

 هئافلخ لمعو «هسفنل كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هرايتخال ؛هرطف

 ءدبعلا ءاعد لضفأ وه يذلا ءاعدلا ىلع ةوق هيفو «رطفلاب هدعب

 .همايص مه بحتسي الف «ةفرع لهأل ديع ةفرع موي نأ هيفو

 .موصلا راتخي سانلا ضعبو

 موي موص باب-٥ «موصلا باتک ف حتفلا ت TVA /“ يراخبلا حیحص )1(

 .ةفرع

 جاحلل رطفلا بابحتسا باپ-۸ «مايصلا باتک يف ۷41/۲ ملسم حیحصو

 .ةفرع موي

 باب-٣۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۸/۲-۸۱۹ هحیحص يف ملسم جرخآ (۳)

 هلوق هيفو ةدأتق يبآ ثیدح نم ‹...رهش لک نم مايآ ةثالث مايص بابحتسا

 .(هدعب ىلا ةنسلاو «هلبق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٦

(DOD r or (0) . 

 رايتخا وهو «هفعضي ال نمو هفعضي نم نيب قرفي مهضعبو
)۳( 

 . ةدأتق

 .“ةشئاعو ريبزلا نبا رايتخا مايصلاو

 . فيصلا يف هموصأ الو ءاتشلا يف هموصأ :ءاطع لاقو

 نم :لوقيو «هنع يهني الو «هب رمأي ال فلسلا ضعب ناکو

 .رطفأ ءاش نمو ماص ءاش

 .راتخب مهضعبو :عوبطملا يف )١1(

 ٤٤٤/٤. ةمادق نبال ينغملا :رظنا .ملعلا لهآ رثكأ لوق وهو (۲)

 . ٤٤٤/٤ ينغملا يف ةمادق نبا هنع هركذ (۳)

 .ةفرع موي مايصب سأب ال :لاق هنآ ۲۸٤/٤ فنصملا يف قازرلا دبع هنع یورو

 .۱۹۷ ۱۹٦/۳ و ۳٤۱/۲ هفنصم يف ةبیش يبآ نبا :امهنع هاور )٤(

 ٤/ ۲۸٤. هفنصم يف قازرلا دبع هاور )٥(



 4۷ مايصلا باتك

 عساتلا مويلا ءاروشاع نأ يور ام

 :نیینعم لمتحي وهو «هانعم ف فلتخا :يرذنملا ظفاحلا لاق

 لهأ ةفلاغ لجأل عساتلا ىلإ ءاروشاع مايص لقن :امهدحأ

 .سابع نبا نع لوقنملا ىضتقم اذهو .باتكلا

 ام باب :هيف بابلا ةحرتو )٠١(. :مقر بابلا ۸۱۸/۲-۸۲۰ دواد یبآ ننس (۱)

 :نیثیدح بابلا اذه يف دواد وبأ رکذو

 «ىراصنلاو دوهيلا همظعت موي هنإ «هلا لوسر اي :اولاق همايصب انرمآو ءاروشاع

 موي انمص ‹لبقملا ماعلا ناک اذإف») :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف

 4 باپ-۰ . ابصلا باتک يف -V4۸ 4۷/1 هحیحص ف لس هج رخاو

 .ءاروشاع يف ماصي موي
 ف هءأدر دسوتم وهو سابع نہا تيتا :لاق جرعألا نہ مكحلا ثیدح-

 مرحلا لاله تیر اذإ :لاقف ءاروشاع موي موص نع هتلاسف «مارحلا دجسملا

 هللا یلص دمحم ناک اذک :تلقف .ًامئاص حبصاف عساتلا موي ناك اذإف «ددعاف

 .موصي ملسو هيلع هللا یلص دمحم ناک كلذك :لاقف ؟موصي ملسو هيلع
 ماصي موي يآ باب-۲۰ «مايصلا باتک يف ۷۹۷ /۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .ءاروشاع يف

 ءاروشاع يف ءاج ام باب-۰ «موصلا باتك يف ۱۲۸/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .وه موي يآ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت €۸

 يفوتف ءةفلاخملا لصحتل هعم عساتلا موصي نأ هانعم :لیقو

 عساتلا موص طايتحالا ناکف هدارم نیبی ملو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 )01( ءاعلا
 . رشاعلاو

 عساتلا موص دارملا نأ حيحصلاو :ليذملا ظفاحلا خيشلا لاق
 نم هدنسم ]°€1/1[ ف دمحأ یور 1 «مويلا لقن ١ رشاعلا م

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ هعفري سابع نبا ثيدح

 ."«هدعب اموی و هلېق اموی اوموص ءدرهيلا اوفلاحخ»)

 رشاعلاو عساتلا اوموص)») :سابع نبا نع ءاطع لاقو

 .يقهيبلا هركذ ««دوهيلا اوفلاخو

 مرحلا لاله تيأر اذإ» :سابع نبا لوق نأ نّيي “اذهو

 هب دارملا سيل هنأ ««ًامئاص حبصاف عساتلا موي ناك اذإف ءددعاف

 نوكي نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو .عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (1)

 . ۳۲٤-۲ /۳ يف

 .دمحأ مامإلا دنسم نم بيوصتلاو ."و" :لصألا يف (۲)

 ۲٤۱/۱. دمحآ دنسم (۳)

 .۲۹۰-۲۹۱ /۳ هحیحص يف هجرخأف ةيزخ نبا هححصو

 .ًافوقوم هححصو ءًاعوفرم ةيزخ نبا حيحص ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو

 يف هدنع وهو «قازرلا دبع قتيرط نم ۲۸۷ ٤/ یرکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٤(

 .۲۸۷ ٤/ فنصللا

 .وهو :عوبطملا يف )٥(



 ۲۹ مايصلا باتك

 لبق عساتلا مويلا موصي نأ هرمأ لب ؛عساتلا وه ءاروشاع نأ

 .ءاروشاع

 دمح هموصي ناک كلذك :ليق» :ثيدحلا رخآ يفف :ليق نإف

 .«معن :لاق «ملسو هيلع هللا یلص

 .هلبق موي موص ال «موصلا لقن هب دارملا نأ ىلع لدف

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناب سابع نبا حرص دق :ليق
 يذلا نأ ىلع لدف ««عساتلا نموصأل ؛لباق ىلإ تيقب نئل» :لاق

 .ًاعم نیثیدحلا يوار سابع نباو «رشاعلا وه هموصي ناک

 ««ملسو هيلع هللا یلص دمحم هموصی ناک اذکه» :هلوقف

 .«عساتلا نموصأل لباق ىلإ تيقب نئل»» :هلوق «ملعا هللاو هب دارا

 :سابع نبا لاق «يقب نإ هموصي هنأ ربخأو هيلع مزع “""املف
 .(هموصي ناک اذکه)»)

 تقفاوتف «يقب ول هموصي ناک اذکه هنع هللا يضر قدصو

 هدارفإ كرت اهيلإ راشملا ةفلاخملا نأ ملعو «سابع نبا نع تاياورلا

 .هدعب مویو «هلبق موی ماصُي لب

 هللا ىلص هللا لوسر لاق دمحأ مامإلا ةياور يف نأ هيلع لديو

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .ملعأ هللاو .' موي وأ" :باوصلا لعل )۲(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۰

 موصل ينعي- عساتلا نموصأل «لباق ىلإ تيقب نئل» :ملسو هيلع
 .'«ًاموي هدعبو ءًاموي هلبق اوموصف ؛«دوهيلا اوفلاخو -ءاروشاع

 دارم نيبي ««عساتلا نموصأل» :هلوق بقع اذه رك

 .قيفوتلا هللابو

 .اذکه هيلع فقأ ل (۱)

 هيف اوفلاخو «ءاروشاع موي اوموص» :ظفلب ءاج ۲٤۱/۱ دمحأ دنسم ينو

 .«ًاموی هدعب وأ «ًاموی هلبق اوموص «دوهيلا

 . ۲۹۰-۲۹۱ /۳ هحیحص يف هل هجارخب ةيزخ نبا هححصو

 .ةهزخ نبا حيحص ىلع هقيلعت ين هفعض ينابلألا ن الإ



 1۱ مايصلا باتك

 هموص لضف يف باب
 اومتآف» :لاق .ال :اولاق !؟اذه مکموي متمص» ثیدح رکذ

 .«هوضقاو مكموي ةيقب

 اذه حصي الو :قحلا دبع لاق :نيدلا سمش خيشلا لاق

 لو «دواد وبأ اهب درفت «هوضقا» :ةظفلو :لاق ."ءاضقلا يف ثيدحلا

 .“يئاسنلا اهركذي

 هموص ناک له «ءاروشاع موي يف سانلا فلتخاو :لاق

 ؟ًاعوطت وأ ًابجاو

 يبأ “”باحصأ لوق اذهو .ًابجاو ناك :ةفئاط تلاقف -
(۷) (Vee, 

 دمحآ نع يورو « هفینح .

 .ءاروشاع موص دوصقملاو )٦١(. :مقر بابلا ۸۲١ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 Y0 يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 هيلع هللا ىلص ينلا تتأ ملسأ نآ همع نع ةملسم نب نمحرلا دبع ثيدح وه (۲)

 .هركذف :لاقف ملسو

 . 0٥۲۹ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٠٤٠/۲. یطسولا ماکحألا يف قحلا دبع مالك يهتني انه ىلإ ()

 )٤( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۲/٠٠١ .

 .عوبطملا نم ةطقاس )٥(

 ٠0 راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا ۷۳ /۲- ۷٤قئارلا رحبلاو ۲۷۹/۲. .

 ٤٦/۳". فاصنإلاو ٤٤١/٤ ينغملا :دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه رظنا (۷)



1o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .""اعوطت ناك اغنإو ءًابجاو نكي مل :يعفاشلا باحصأ لاقو - -

 .""بهذملا سايق وه :لاقو «ىلعي وبأ يضاقلا هراتخاو

 :ججح ثالثب ءالؤه جتحاو

 نه رلا دبع نب ديح نع نيحيحصلا يف اجرخأ ام :اهدحأ
 ةمدق يف ينعي - ةنيدم اب ًابيطخ نايفس يبأ نب ةيواعم عمس هنأ

 ؟ةنيدملا لهآ اي مكؤاملع نيأ :لاقف - ءاروشاع موي مهبطخ اهمدق

 لوقي ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر [ب/١٤۱] تعمس

 انأو «همایص مکیلع هللا بتکی ملو ءاروشاع موي اذه» :مويلا اذه

 نأ مكنم بحآ نمو «مصيلف ؛موصي نآ مكنم بحأ نمف «مئاص
 .«طفيلف ؛رطفي

 عوكألا نب ةملس نع ًاضيأ نيحيحصلا يف ام :ةيناثلا ةجحلا

 موي ملسأ نم الجر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ثعب» :لاق

 يرابلا حتفو ء١۳٠٠ :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا )١(

 ٠١٤/٤. رجح نبال

 .يلبنحلا بهذملا هيلع ام اذهو (۲)

 ۳٤٠/۳. فاصنإلاو ٤/ ٤٤١-٤٤١ يغملا :رظنا

 موي مايص باب-۹٦ «موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸۷ ٤/ يراخبلا حيحص (۳)

 .ءاروشاع

 .ءاروشاع موي موص باب-۱۹ «مایصلا باتک ين ۷۹٥ /۲ ملسم حیحصو



 or مايصلا باتك

 .'«مصیلف مصي ناک نم :سانلا ف نذۇي نأ هرمأف «ءءاروشاع

 الإ زوجي ال اذهو «راهنلا "نم مايصلا ءاشنإب رمآ اذهف :اولاق

 .رجفلا لبق ةينب الإ حصي الف بجاولا مايصلا امآو ؛عوطتلا ي

 نيرطغملا رمأي مل ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ :ةئلاثلا ةجحلا

 .ءاضقلاب كاذ ذإ هيف

 :ججج نولوألا جتحاو

 تناك :تلاق ةشئاع نع نيحيحصلا يف اجرخ ام :اهدحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو «ةيلهاجلا يف ءاروشاع موصت شيرق

 ضرف املف «همايصب رمأو «هماص ةنيدملا ىلإ رجاه املف «هموصي ملسو
 ."«هکرت ءاش نمو «هماص ءاش نم» :لاق ناضمر رهش

 هللا یلص يلا ماص» :لاق رمع نبا نع يراخبلا حيحص يف

مر ضرف املف «همایصب رمأو ءاروشاع ملسو هيلع
 .«كرث ناض

 موي مايص باب-1۹ وصلا باتك يف حتفلا عم ۲۸۸/٤ يراخبلا حيحص (1)
 .ءاروشاع
 ءاروشاع يف لکا نم باب-۲۱ «مایصلا باتک يف ۷۹۸/۲ ملسم حیحصو

 .هموي ةيقب فكيلف

 .ءانثأ :عوبطملا يف (۲)

 .ءاروشاع موي مايص باب-۹٦ «موصلا باتك «حتفلا عم ۲۸۷ ٤/ يراخبلا حيحص (۳)

 .ءاروشاع موي موص باب-۱۹ «مایصلا باتک يف ۷۹۲ /۲ ملسم حیحصو

 .ناضمر موص بوجو باب-١ «موصلا باتك «حتفلا عم ٤/ ٠۲١ يراخبلا حيحص )٤(



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ؛هبابحتسا ال «هموص بوجو وه كرث يذلا نأ مولعمو :اولاق

 همایص نأ ربخیو «هیف بغری ناک ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإف
 ."ةنس ةرافك

 ناک ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ سابع نبا ربخآ دقو

 مايص ىلع ؛ماعب هتافو لبق مزع هنآو «هتافو نیح ىلإ هموصي

 مضب ةفلاخملا دصقل نكي ل هتيعورشم كورتملا ناك ولف ""عساتلا

 .هبوجو وه كورتملا نأ ملَعف «ىنعم هيلإ عساتلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ نيحيحصلا يف نأ :ةيناثلا ةجحلا

 ؛بوجولا يف حيرص اذهو «""هموي ةيقب كسي ناب لكأ ناك نم رمأ

 .رطفلا دعب كاسمإ هيف روصتي ال عوطتلا موص نإف
 موي ناك» :تلاق ةشئاع نع ًاضيأ نيحيحصلا يف ام :“ةعلاغلا

 :تلاق نأ ىلإ ثيدحلا تركذف ««ةيلهاحلا يف شيرق هموصت ءاروشاع

 .ثيدحلا .«ةضيرفلا وه ناك «ناضمر ضرف املف»»

 . يقهيبلا قايس يف ةظفللا هذهو

 .قباسلا بابلا يف هجيرخت قبس دقو )١(

 .قباسلا بابلا يف هجيرخت قبس دقو (۲)

 .قباسلا عوكألا نب ةملس ثيدح يف امك (۳)

 .'ةجحلا" :ةدايزب .ةثلاثلا ةجحلا :عوبطملا يف )٤(

 .فيرحت وهو ء(يف ةظفللا هذهو) :ناكم ء(نم ظفللا اذهو) :عوبطملا يف )٥(

 .ملسمو يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح نم هجيرخت قبس (7)



 Yoo مايصلا باتك

 ناك ءاروشاع نأ ىلع لد ««ةضيرفلا وه ناك» :امطوقف

 ۾ الاو ؛ءاروشاع ال «ضرفلا وه راص ناضمر نأو «ًابجاو “"هلبق
 .ىنعم «((ةضيرفلا وه ناك») :اهوقل نكي

 ًبوتكم سيل :هانعمف «ةيواعم ثيدح امأو :نوبجوملا لاق

 ]۱٤١/[ .ناضمر لوزن دعب هبتکی مل وأ «نآلا مکیلع

 تباثلا دكؤملا ضرفلا وهو «بتكلا "هيف ىفن امنإ وا
 .ةنسلاب ناك اغنإ ءاروشاع بوجوو «نآرقلاب

 ناف ؛ًابجاو هنوک يفن «هضرفو هبتک يفن نم مزلي الو

 قرفي نم لصأ ىلع راج اذهو «بجاولا قلطم نم صخأ بوتكللا

 .بجاولاو ضرفلا نيب
 :لاقي ال هنأ ىلع هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ صن دقو

 هيمسي هنإف ؛ةنسلاب تبث ام اماو «نآرقلاب تبث امل الإ «ضرف
 "جاو

 يبأ قايس يف تءاج ةظفللا هذهو ۲۸۸/٤. هل ىربكلا ننسلا يفف يقهيبلا امأو

 .ءاروشاع موي موص يف باب- ٦٤ «موصلا باتک يف ۸۱۷ /۲ ًاضیآ هننس يف دواد

 1۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 . ٤٥ :ص ةيميت لآل ةدوسملا رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 هنع باوجلاف ""راهنلا نم ةينب هحيحصت امأو :اولاق

 :نيهجو نم

 اذهو ءةلطاب ةرداصمو عنتم رود هنإف ؛لوقلا اذه نالطب ىلع ًاءانب

 .""ةفينح يبآ باحصأ باوج
 اقافتا هخسن تبث دقف ءًابجاو ناك هنإ متلق اذإ :مهوعزانم لاق

 طابنتسالا قيرطب راهنلا نم ةينب ضورفملا موصلا متزوج امنإ متنأو

 .همزاولو هتاقلعتم نم كلذ نأو «هلم

 تبث امو هموهفمو هتاقلعتمو همزاول تخسن خس اذإ مكحلاو

 اذإف ءلصألا ”توبث ىلع توبثلا "يف عرف اهنأل هيلع سايقلاب

 .هدعب عرفلا ءاقب عنتما لصألا عفترا

 موصلا ءازجإ :امهدحأ :نيئيش ىلع لد ثيدحلا :ةيفنحلا لاق

 .ًابجاو نکی م ءاروشاع موص ناپ نيلئاقلل ةيناثلا ةجحلا يهو (1)

 .۲۷۹/۲ قئارلا رحبلاو ۷۳-۷٤ /۲ راثآلا يناعم حرش :رظنا (۲)



 ¥1Yo مايصلا باتك

 ال رخآلا مكحلا يقبو «ناضمرب بجاولا نييعت خسف
 نييعتل وه اغنإ خسانلا ذإ «هخسن ىوعد حصي الف ؛هل ضراعم

 .راهنلا نم ةينب ""هئازجإل ال هريغب هلادبإو موصلا

 نأل «ءراهنلا نم ةينب حص اغنإ موصلا كلذ نأ :يناثلا باوجلا

 ىلص ينلا رمأ نيح «راهنلا نم نيفلكملا قح يف تبث اغنإ بوجولا
 ددحت ذئنيحف «هموصب رمألاب يداني نأ يدانملا ملسو هيلع هللا

 ملف ؛ابجاو نكي مل اذه لبقو «هبوجو تقو ةينلا تنراقف «بوجولا

 .ةبجاو تييبتلا ةين نكت

 يبصلا وأ «راهنلا ءانثأ يف ملسُي رفاكلا ”هريظن اذهو :اولاق

 هيلع ءاضق الو «هتمذ يف بوجولا تبثي نيح نم كسمُي هنإف ؛غلبي

 ىدحإ يف دمحأو “”رذنملا نباو “روث وبأو "كلام هلاق امك

 ."هنع نيتياورلا

 .هؤازجإ :عوبطملا يف )١(

 .ريظن :عوبطملا يف (۲)

 ٠٥٥۹/١. يودعلا ةيشاحو ۳٠۷/١ يناودلا هكاوفلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۳)

 )٤( ينخملا يف ةمادق نبا هنع هركذ ٤/ ٤٠١.

 . ٤/ ٠٠١ ينغملا يف ةمادق نبا هنع هركذ ()

 ٠٠١/٤ ينغملا :رظنا .هيلع ءاضق الو كسي هنأ بهذملاو .ةياور هذه (0

 .۲۸۲ /۳ فاصنالاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۸

 رذن مث ءراهنلا نم ةينب ًاعوطت موصلا انتبثأ اذإ :ًاضيأ هريظنو
 .بوجولا ةنراقم دنع ةينب هئزجم هنإف ؛هماعتإ

 ناضمر لاله ةيؤرب ةنيبلا تماق اذإ انيلع دري الو :اولاق

 نأل «موصلا تّيب دق نكي مل نمل ءاضقلا مزلي ثيح ؛راهنلا ءانثأ يف

 يواستو «سانلا ضعب ىلع يفحخ اغنإو ءاتباث ناك انه بوجولا
 مايصب رمألا ءادتبا فالخب ءطرتشي ال بوجولاب ملعلا يف نيفلكلا

 .هبوجو ءدتبا ذئنيح هنإف «ءاروشاع
 يف [ب/1١١٠ عورشلاو بوجولا ءادتبا نيب قرفلاف

 ملعلا ببس ددجت مث هبوجو مدقت ام ءافخ نيبو «هبقع كاسمإلا

 .هبوچ وب

 ءنيتروصلا نيب ةيوستلا باوصلاف الإو ؛قرفلا اذه حص نإف
 .ملعأ هللاو ءاضقلا بوجو مدعو

 مث «ثيدحلا فلت باتك يف ثيداحألا هذه يعفاشلا ركذو

 الإ ؛ملعأ هّللاو ءاندنع فلت ءيش ثيداحألا هذه نم سيلو :لاق

 يتلا ثيداحألا نم تفصو امن وهو «ةشئاع ثيدح يف هركذ ایش

 .ضعب نود ضعبب ثّڏح ا اهب يتأي
 هللا ىلص هللا لوسر ناک») ةشئاع نع بثذ يبأ نبا ثيدحف

 .اذإ ام :عوبطملا يف (۱)

 .نيب وه امنإ :عوبطملا يف (۲)



 1۹ مايصلا باتك

 ناک ؛درفنا ول «"«همایصب انرمأیو ءاروشاع موصی ملسو هيلع

 .ًاضرف ناک ءاروشاع نأ هرهاظ

 هيلع هللا ىلص يلا نأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه ركذف

 ناك ؛ناضمر لزن املف «همايصب رمأو ءةيلهاجلا يف هماص ملسو

 .""ءاروشاع كرتو «ةضيرفلا
 ىنعم «ءاروشاع كرت» :ةشئاع لوق لمتحي ال :يعفاشلا لاق

 رهش نأ مه نّيب هللا باتك نأ انملع ذإ هموص باجي إ كرت الإ «حصي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ مه نابآو «هموص ضورفملا ناضمر

 نأل ؛اندنع رومألا ىلوأ وهو «هموص بابحتسا كرت وأ «ملسو

 نإ)» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةيواعمو رمع نبا ثيدح

 .«سانلا ىلع ءاروشاع موي موص بتکی هللا

 «خسن مث ًابجاو ناك هنآ ىلإ تبهذ تناك نإ ةشئاع ٌلعلو

 ملسمو يراخبلا نأو ءًأبجاو ناك ءاروشاع ناب نيلئاقلل لوألا ليلدلا قبس )١(

 قيرط نم هجرخآ دقو «بئذ يبآ نبا قيرط نم هاجرخي م امهنآ الإ «هاجرحخأ

 هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ :ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع بئذ يبآ نبا
 .امهریغو ۱۱۰٤١ /۲ هدنسم يف يمرادلاو “۲

 .ابیرق قبس (۲)

 فقأ مل ينإف ىنعملا اذهب رمع نبا ثيدح امأ .ةيواعم ثيدح جيرخت قبس (۳)

 .ملعآ هللاو .هيلع

 .ثيدحلا فالتخا نم بيوصتلاو .هيلإ :لصألا يف (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲۹۰

 هماص امل ملسو هيلع هللا یلص ينلا تار نوکت نأ لمتحب هنأل هتلاق

 نآ ءاش نم «هرمأ كرت هخسن مث ًاضرف هموص ناک «هموصب رمأو

 .هموص عدي

 بهذملا ىلإ الإ تبهذ الو ءاذه ىلإ تبهذ اهبسحأ الو
 نابأف «موصلا ضرف هللا نأ ءنآرقلل قفاوملا وه لوألا نأل ؛لوألا

 .ناضمر رهش هنآ

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةيواعمو رمع نبا ثيدح لدو

 لوق كلذكو «ناضمر الإ موصلا يف ضرف ال ناب ؛نآرقلا ىنعم ""لثم
 اموی ماص ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تملع ام» :سابع نبا

 هنأك - ءاروشاع موي ينعي« «مويلا اذه الإ ؛مایألا ىلع هلضف یرحتی

 ."همالک رخآ «هموصب عوطتلا "يف هلضف یرحتب بهذي

 “"هباوجف «ءاضقلاب مهرمأي مل هنأب ةثلاثلا مكتجح امأو :اولاق

 .لثم ىلع :ثیدحلا فالتحا يف (۱)
 باب-1۹ وصلا باتك يف حتفلا عم ۲۸۷ ٤/ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .ءاروشاع موي مايص
 .ءاروشاع موي موص باب-۱۹ «مایصلا باتک ين ۷۹۷ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .ىلإ :عوبطملا يف (۳)
 ٠٠۳. :ص ثیدحلا فالتخا )٤(

 .اهباوجف :عوبطلا يف ()



 ۱۲۱ مايصلا باتك

 :نیهجو نم

 اورمأ مهنآ دواد يبآ ثیدح انرکذ دق انآ :امهدحأ

 ليلد وهف «ًاتباث ناک نف ؛ثیدحلا اذه يف فلتخا دقو «'ءاضقلاب

 .بوجولا ىلع

 مدقت مدعل ؛ءاضقلاب اورمؤي م امنإف ءأتباث نكي مل نإو

 ام كاسمإب مهنم ىفتكاف «هرمأ دنع تبث امنإ بوجولا ذإ «.بوجولا

 .ملعأ هللاو ‹«ملسي رفاکلاو «غلبي يصلاک «يقب

 .هفعض ينابلألا خيشلا نأو )٠١(« :مقر بابلا اذه لوأ يف هجيرخت قبس دقو (1)

 .يناثلا هجولا وه يتأيس امو (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 "رهش لک نم ثالثلا موص باب
 لوألا ثيدحلا ىلع ًاملكتم يرذنملا لوق دعب لاق [//]

 ."”بارطضالا لجأل :هلوق ىلإ

 “)یتاسنلاو “۵ يذمرتلاو ۳ رجا مامإلا یور دقو :ميقلا نبا لاق

 موص يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(1۸) :مقر بابلا ۸۲٠/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 ناک :لاق هيب نع يسيقلا ناحلم نبا ثيدح دنع .رهش لك نم ثالثلا

 عبرأو «ةرشع ثالث :ضيبلا موصن نأ انرمأي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«رهدلا ةئيهك ْنَه») :لاق :لاق .ةرشع سمو «ةرشع

 ىلع فالتخالا ركذ-٤۸ «مايصلا باتك يف ٤/ ٥٤١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرحخأو

 .رهشلا نم مايا ةثالث مايص ين ربخلا يف ةحلط نب سوم
 ةثالث مايص يف ءاج ام باب-۲۹ «مایصلا باتک يف ٥٤٤/۱ هننس يف هجام نباو

 .رهش لک نم مايا
 ۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۳۲۹-۳۳۰ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 لاقو" :يرذنملا :لاق مث «ليوط فالخ وهو «ناحلم نبا يف فالخلا ركذ ثيح

 ."بارطضالا اذه لجأل همسا طقسأ دواد ابأ لعل :مهضعب

 ) )۳دما دنسم ٥/ ۱١۲ .

 مايأ ةثالث موص يف ءاج ام باب-٤٠ «موصلا باتك يف ٠١١/۳ يذمرتلا عماج )٤(

 .نسح ثیدح :لاقو .رهش لک نم

 نبا ىسوم ىلع فالتخالا ركذ-٤۸ «مايصلا باتك يف ٤/ ٠٤١ يئاسنلل ىبتجما )٥(

 .رهشلا نم مايأ ةثالث مايص يف ربخلا يف ةحلط

 .۲۲۷۷-۲۲۸۱ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ۳ مايصلا باتك

 تمص اذإ رذ ابآ ا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رذ يبآ نع
 .(ةرشع سمو «ةرشع عبرأو ءةرشع ثالث مصف زذ ؛"ةثالث رهشلا نم

 رهش لک نم ثالث» هعفري ةداتق يبأ نع ملسم حيحص ينو

 .«هلك رهدلا مايص اذهف ؛ناضمر ىلإ ناضمرو

 هللا ىلص يلا نع هللا دبع نب ريرج نع يئاسنلا ىورو
 مايا ؛رهدلا مايص ؛رهش لك نم مايآ ةثالث مايص» :لاق ملسو هيلع

 "«ةرشع سخو «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث ةحيبص ضيبلا
 ىلص ينلا ىلإ يبارعأ ءاج» :لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ ىورو

 ملف كسماف «هيدي نیب اهعضوف «اهاوش دق بنرأب ملسو هيلع هللا
 ىلص ينلا هل لاقف ءيبارعألا كسمأو ءاولكأي نأ موقلا رمأو لكاي

 لك نم مايآ ةثالث موصأ ينإ :لاق ؟لكات نأ كعنم ام :ملسو هيلع هلا

 . “غلا مصف ًامئاص تنك نإ :لاق ءرهش

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 مایص بابحتسا باب-١۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۸/۲-۸۱۹ ملسم حیحص (۲)

 .رهش لك نم مايآ ةثالث

 لك نم مايآ ةثالث موصي فيك-۸۳ «مايصلا باتك يف ۳۹ ٤/ يئاسنلل ىبتجنا (۳)

 ۲۲۷١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو . ...رهش

 .فيرحت وهو ."دغلا" :عوبطملا يف )٤(

 ىسوم ىلع فالتخالا ركذ-٤۸ «مايصلا باتك يف ٤/ ٥۳۹ يئاسنلل ىبتجلا )٥(

 ٠٤٤. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو . ...يف ةحلط نبا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 ^“ يشلا يآ نم يلابي ال :لاق ال نم

 .”بابلا ثٹیدح رکذ

 ىرخأ ةفص ىلع اهمايص يور دقو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نم موصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع نعف

 ءءاثالثلا :رخآلا رهشلا نمو «نينثالاو ءدحألاو «تبسلا :رهشلا

 ."نسح ثیدح :لاقو يذمرتلا هاور ««سیمخلاو ءاعبرألاو

 لاق نم باب :هيف بابلا ةجرتو )۷١(. :مقر بابلا ۸۲۳ /۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .رهشلا يأ نم يلابي ال

 .۳۳۱ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكآ :ةشئاعل تلق :تلاق ةذاعم ثيدح وهو (۲)

 ؟موصي ناک رهش يآ نم :تلق .معن :تلاق ؟مايآ ةثالث رهش لك نم موصي

 .موصي ناك رهشلا مايأ يآ نم يلابي ناك ام :تلاق

 بابحتسا باب-٣۳ «مایصلا باتک يف ۸۱۸/۲ هحیحص يف ملسم هجرخاو

 . ...رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 موص يف ءاج ام باب-٤ «موصلا باتک يف ۳٣/ ٠٣١ هعماج يف يذمرتلاو

 .'حيحص نسح ثيدح" :لاقو .رهش لك نم مايآ ةثالث

 ةثالث مايص يف ءاج ام باب-٩۲ «مایصلا باتک يف ٥٤٥ /۱ هننس يف هجام نباو

 .رهش لک نم مايأ
 موي موص ييف ءاج ام باب-٤٤ موصلا باتك ين ۱۲۲/۳ يذمرتلا عماج (۴)

 .سيمخلاو نينثإلا

 ٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 10 مايصلا باتك

 لوسر نآ» :رمع نبا نعف «ىرخآ ةفص “"اهيف يور دقو

 موي «رهش لك نم مايأ ةثالث موصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 يذلا سيمخلا مث «هيلي يذلا سيمخلا مث ءرهشلا لوأ نم نينثالا
 .يئاسنلا هاور «((هیلی

 ۲مآ نع] يعازخلا ةدينه نعف :یرخآ ةفص ىلع ءاج دقو

 مايصب رمأي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک») :تلاق ةملس مأ نع

 .يئاسنلا هاور ««نينثالاو «نينثالاو سيخ لوأ :مايأ ةثالث

 .هيف :عوبطملا يف )١(

 نم م موصي مايصلا باتك ي يئ هرم مايأ ةثالث موصي فيك-۸۳ «مايصلا باتك ىف ٤/ ٥۳۷ یئاسنلل یبتجما (۲)

 ۲ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يئاسنلل ىبتجلا نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۳)

 لك نم مايأ ةثالث موصي فيك-۸۳ «مايصلا باتك يف ۰۳۸/٤-٥۳۹ یبتجما )٤(

 ."ذاش" : ٠٤۳ مقرب يتاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هنع لاقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲٦٦

 مايصلا يف ةينلا باب
 ."”ةلوبقم ةقثلا تادايزو :بابلا رخآ ىلإ يرذنملا لوق ركذ

 باوصلا :يئاسنلا لاق :نيدلا سمش ظفاحلا خيشلا لاق

 .(۷۱) :مقر بابلا ۸۲۳-۸۲٤ /۲ دواد يبآ ننس )۱(

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا جوز ةصفح ثيدح دنع

 .«هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجي م نم» :لاق ملسو

 ركب يب نب هللا دبع نع ًاعيمج ًاضيأ مزاح نب قاحسإو ثيللا هاور :دواد وبأ لاق

 نع مهلك يليألا سنويو ةنييع نباو يديبزلاو رمعم :ةصفح ىلع هفقوو .هلثم

 .يرهزلا

 ال ءاج ام باب-۳ ءموصلا باتک يف ۱۰۸/۳ هعماج يف ېذمرتلا :هجرخاأو

 يور دقو .هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال :لاقو «ليللا نم مزعي رل نل مايص

 نع ثيدحلا اذه يور ًاضيأ اذكهو .حصأ وهو «هلوق رمع نبا نع عفان نع
 . ...ًافوقوم يرهزلا

 نيلقانلا فالتخا ركذ-۸ «مايصلا باتك يف ٤/ ٠٠١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .كلذ يف ةصفح ربخل

 ضرف يف ءاج ام باب-۲۲ «مایصلا باتک يف ٥٤۲ /۱ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .موصلا يف رايخلاو ليللا نم موصلا

 ۲۱٤٩. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ثیدحلا جیرخت رکذ نآ دعب ۳۳۲ /۳ دواد يبآ ننس رصتخ يف يرذنملا لاق (۲)

 هللا دبع هعفر :ينطقرادلا لاقو" :لاق «ثيدحلا ىلع يذمرتلاو دواد يبآ مالکو

 نب هللا دبع :يباطخل ا لاقو .ءاعفرلا تاقثلا نم وهو .يرهزلا نع ركب يبأ نبا

 ....ةلوبقم تاقثلا تادايزو «هدنسأ دق ورمع نب ركب يبأ



 ۲۹۷ مايصلا باتك

 . هعفر حصي ملو «فوقوم اندنع DD) اھ ۰

 .ركب يبأ نب هللا دبعو جيرج نبا ىلع هعفر رادمو

 بويأ نب ىح ةياور نمف :ركب يبأ نب هللا دبع ثيدح اماف
 .”يوقلاب سيل بويأ نب ىيجيو :يئاسنلا لاق .هنع

 .ظوفح ريغ يرهزلا نع جيرج نبا ثيدحو
 وهو «هعفرو هدانسإ ماقأ ركب يبأ نب هللا دبع :يقهيبلا لاقو

 ."همالك رخآ «تابثألا تاقثلا نم

 يف اهيلع فلتخاو «ةشئاع نع ةرمع ثيدح نم يور دقو

 :هعفرو هفقو

 :ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع اعوفرم اهنع ينطقرادلا هاورف
 .“«هل مايص الف [ب ]٠٤١/ ؛رجفلا عولط لبق مايصلا تيبي ل نم»

 ينعي- لضفملا نع دابع نب هللا دبع هب درفت :ینطقرادلا لاق

 .تاقث مهلکو بانساإلا اذهب -ةلاضف نبا

 .قحلا دبع هلاق «ةشئاع ىلع ًافوقوم هيوري هريغو

 ٠٠۷/۴. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)
 ٠٠۷/۲. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)
 ٠٠۲/۲. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)
 ٤/ ٠٠٠. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو ٠۷١-۱۷۲. /۲ ينطقرادلا ننس ()

 )٥( ينطقرادلا ننس ۲/ ۱۷۲ .

 )( یطسولا ماکحألا ۲/۲۱٤.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲۸

 “كلذ يف ةصحخرلا

 :يرذنملا لاق مث «موصأ نفل ينإف» ةشئاع ثيدح ركذ

 .“«موصأ نذإ ينإف» : "'يقهيبلا ظفلو

 نکلو :لاقو «لکاف»» يئاسنلا داز :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .اطخ اذه :لاق مث ««هناکم اموی موصأ

 يف باب :هيف بابلا ةمحرتو «(۷۲) :مقر بابلا ۸۲٤/۲-۸۲٥ دواد يبآ ننس (۱)

 .كلذ يف ةصخرلا

 نع :وهف دواد يبأ ثيدح امأ «خسانلا نم وهس هلعلو «دواد يبأ ظفل اذه سيل (۲)

 يلع لخد اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 لخدف :عیکو داز .«مئاص ينإ» :لاق .ال :انلق اذإف .«؟ماعط مکدنع له » :لاق

 :لاقف .كل هانسبحف «سيح انل يدهأ هللا لوسر اي :انلقف رخآ ًاموي انيلع

 .رطفأو ًامئاص حبصأف :ةحلط لاق ««هيندأ»

 زاوج باب-۳۲ «مایصلا باتک يف ۸۰۸/۲-۸۰۹ هحیحص يف ملسم هجرحخأو

 ...راهنلا نم ةينب ةلفانلا موص

 عوطتملا مايص باب-٣۳ «موصلا باتک يف ۱١١ /۳ هعماج يف ېذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثیدح :لاقو .تییبت ریغب

 فالتخالاو مايصلا يف ةينلا-۷٦ «مايصلا باتك يف ٥٠۸/٤ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ...ىيجم نب ةحلط ىلع

 .ةشئاع نع ةمركع نع كامس ةياور نم ۲٠١/٤ ىربكلا يقهيبلا ننس (۳)

 .«مئاص ًاذإ ينإف » :ملسمل ةياور ينو" ۳۳٤: /۳ دواد يب ننس رصتخ يف يرذنملا لاق )٤(

 | حص دانس اذه :لاقو .(موصأ اإ ينإ» :لاق هيفو «يقهيبلا هجرخأو

 )٥( يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۲٤۲۹/۲.



 ۱۲۹ مايصلا باتك

 ركذي ملف «ةحلط نع ةعامج ثيدحلا ىور دق :قحلا دبع لاق
 ةدايزلا هذهو [اطخ اذه] ««هناکم ًاموي موصأ نکلو مهنم دحأ

 "."ةحلط نع ةنييع نب نايفس ةياور نم يه
 يلع لخد :تلاق ةشئاع نع دهاجم نع هيف يئاسنلا ظفلو

 ؟ءيش مکدنع له» :لاقف ًاموی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يدهآ دقو «مويلا كلذ دعب يب رم مث «مئاص ينإف :لاقف .ال :تلقف

 هنإ هللا لوسر اي :تلاق «سیحلا بحب ناکو «هنم هل تابخف سیح انل

 انو تحبصأ دق ينإ امأ ءهينذأ :لاق «هنم كل تأبخف ‹«سيح انل يده

 نم جرخي لجرلا لثم عوطتملا موص لثم امنإ :لاق مث هنم لكأف «مئاص
 .«اهسبح ءاش نإو ءاهاضمأ ءاش نإف ءةقدصلا هلام

 ريغ يف ماص نم ةلزنم اغنإ ةشئاع اي» :يئاسنلل ظفل ينو

 جرخأ لجر ةلزنمب ؛عوطتلا يف وأ «ناضمر ءاضق ريغ يف وأ «ناضمر

 ؛يقب اي لخبو «هاضمأف ؛ءاش اب اهنم داجف “هلام ةقدص

 .ىطسولا ماكحألا نم نيفوقعملا نيب ام (1)

 .قبس امك ۲٤۹/۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا اهجرخأ دقو (۲)

 .۲۲۸/۲ یطسولا ماکحألا (۳)

 ىلع فالتخالاو مايصلا يف ةينلا-۷٦ مايصلا باتك يف ٠٠١/٤-٠٠۷ ىبتجلا )٤(

 .۲۱۸۸ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو . ...ىيحي نب ةحلط

 .هلام نم :عوبطملا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰

 .'«هکسمأف

 نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع هل ظفل ينو
 له :لاقف ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج» :تلاق

 لخد مث :تلاق «موصأ نذإ ينإ :لاق ءال :تلق ؟ماعط نم مكدنع

 دقو «ءرطفأ نذإ :لاقف .سيح انل يدهأ دق :تلقف ىرخأ ةرم

 ."«موصلا تضرف

 نم ةينب عوطتلا موص ءاشنإ زاوج ءنيتلاسملا ىلع ةجح هيفو

 .هيف لوخدلا دعب هنم جورخلا زاوجو «راهنلا
 اذهف ؛لجرلا اهجرخي ةقدصلاب هليثت يئاسنلا ةدايز امأو

 نب ةحلط لاق «دهاجم لوق نم هحيحص يف ملسم هاور دق ظفللا

 جرخي لجرلا ةلزنب كلذ :لاقف ثيدحلا اذهب ًادهاجم تثدحف ىبجي

 ."اهكسمأ ءاش نإو ءاهاضمأ ءاش نإف هلام نم ةقدصلا

 ىلع فالتخالاو مايصلا يف ةينلا-1۷ «مايصلا باتك يف ٠٠۷/٤ ىبتجلا (1)

 .۲۱۸۹ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو . ...ىيحي نب ةحلط

 ةحلط ىلع فالتخالاو مايصلا يف ةينلا-1۷ «مايصلا باتك يف ٠٠۹/٤ ىبتجنا (۲)

 ٥ :مقر يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو . ...ىيجي نبا

 ةينب ةلفانلا موص زاوج باب-۳۲ «مايصلا باتك يف ۸۰۹/۲ ملسم حیحص (۳)

 . ...راهنلا نم



 ۲۷۱ مايصلا باتك

 ""ءاضقلا هيلع یأر نم باب
 ."لوهجم ليمزو :يرذنملا لاق

 نم ءاضقلاب رمألا ٹیدح يئاسنلا یور دقو :ميقلا نبا لاق

 نع ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىيجحب نع مزاح نب ريرج ثيدح

 . "لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 . يحي نع ةلاضف نب جرفلا هعباتو
 ]1/14[ امهفلاخو ‹«جرفو ریرج هيف مهو :ينطقرادلا لاق

 .(۷۳) :مقر بابلا ۸۲۹/۲ دواد يبآ ننس (۱)

 يل يدهأ :تلاق ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع ةورع ىلوم ليمز ثيدح دنع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لخد مث ءانرطفاف «نيتمئاص انكو «ماعط ةصفحلو

 لاقف .انرطفاف اهانيهتشاف ةيده انل تيدهأ انإ ءهللا لوسر اي :هل انلقف ملسو

 .«رخآ ًاموی هناکم اموص ءامکیلع ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ٥۳١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ال :يراخبلا لاقو" :لاق ثيح ۳۳٠ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 .ةجحلا هب موقت الو «ليمژ نم ديزيل الو «ةورع نم ًاعامس ليمزل فرعن

 ....لوهجم ليمزو .فيعض هدانسإ :يباطخلا :لاقو «ملسم هجرخآو

 ۲٤۸. /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۳)

 حرش يف يواحطلاو ء«ناسحإلا عم ۲۸٤/۸ هحیحص يف نابح نبا هاورو

 ٠٠۹/۲. راثآلا يناعم

 .يتآلا ينطقرادلا مالك رظناو .ةعباتملا هذه جرخأ نم ىلع فقأ م )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۲

 نب ىیجي نع هوورف بويأ نب ییجیو ماوعلا نب دابعو دیز نب دامح

 .السرم يرهزلا نع ديعس
 انثدح «ناقرب نب رفعج ثیدح نم ًاضيأ يئاسنلا هاور دقو

 .(" رخآ اموی ايضقا» :لاقو هب ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 هب ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع نايفس ثيدح نمو
 اموی “موصی نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر "هرماف» هیفو

 ةبقع نب ليعامسإ ةياور نم ًاضيأ هنأ يئاسنلا ركذو «""«هناكم

 ."ناسیک نب حلاصو

 نب ىيجب ًاضيأ مهعباتو «هب درفتلا ةدهع نم ليمز ءىرب دقف
 .“باهش نبا نع دیعس

 ناسيک نب حلاصو ناقرب نب رفعجو نايفس ءالؤهف

 نبا نع هنع فالتخا ىلع ديعس نب ىيحيو ةبقع نب ليعامسإو

 .دعب عبطي مل هنم ةشئاع دنسمو ءللعلا هباتك يف اذه ينطقرادلا مالك لعل (1)

 .دغل :عوبطملا يف (۲)

 ۲٤۷. /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۴)

 .امهرمأف :عوبطملا يف )٤(

 .اموصي :عوبطملا يف )٥(

 .«هناكم ًاموي الدبأ» :هيفو ۲٤۷ /۲ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 ۲٤۲۸/۲. يئاسنلل ىربکلا ننسلا (۷)

 ۲٤۸/۲. یریکلا ننسلا يف يئاسنلا هركذ امك (۸)



 ۳ مايصلا باتك

 ةدايز ءاضقلاب رمألا ركذي مهلك ءًالاسرإو ًالصو يرهزلا باهش

 نب ىيجي نع ةلاضف نب جرفو «مزاح نب ريرجو ليمز ةياور ىلع

 .ةشئاع نع ةرمع نع ديعس

 ‹«ثيدحلا يف ةظوفحم ةظفللا نأ نظلا ىلع بلغي يذلاف

 .هفعض نيبت دق رکذ ا اهليلعتو

 «باجيإ رمأ ال بدن رمأ ءاضقلاب رمألا :لاقي دق نكلو

 .قيفوتلا هللابو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٤

 “""اهجوز نذإ ريغب موصت ةأرملا باب
 :هلوق ىلإ "ناوفص ثيدح ىلع هللا هحر يرذنملا ملكت

 ."لصأ يدنع ثيدحلل سيلو

 .يتآلا ثيدحلا دنع )۷٤(. :مقر بابلا ۸۲۷-۸۲۸ /۲ دواد يبا ننس (۱)

 ىلص ينلا ىلإ ةأرما تءاج :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبا ثيدح وه (۲)

 نب ناوفص يجوز نإ هللا لوسر اي :تلاقف «هدنع نحنو ملسو هيلع هللا

 ىتح رجفلا ةالص يلصي الو «تمص اذإ ينرطفيو تيلص اذإ ينبرضي لطعملا
 لوسراي :لاقف «تلاق امع هلأسف :لاق «هدنع ناوفصو :لاق «سمشلا علطت

 :لاقف :لاق ءاهتيهن دقو نيتروسب أرقت اهنإف تيلص اذإ ينبرضي .امهوق اّمأ للا

 موصتف قلطنت اهنإف ؛ينرطفي اهوق امآو "سانلا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول"

 ٍلئموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ربصأ الف باش لجر انأو

 سمشلا علطت ىتح يلصأ ال ينإ اهوق امآو "اهجوز نذإب الإ ةأرما موصتال"
 :لاق «سمشلا علطت ىت ظقيتسن داكن ال .كاذ انل فرع دق تيب لهأ انإن

 ."لصف تظقيتسا اذإف"

 ۲۱٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نم ناک يذلاو «عوبطملا نم طقاس دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا مالک ()

 نوع نم ةيشاحلا يف عباطلا هكردتسا دقو ۳۳۷/۳ يف هدوجو ضرتغملا

 لاق :يرذنملا لاق" :لوقي ثيح ٩١ /۷ دوبعملا نوع نم هركذأسف اذل ءدوبعملا

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ركنم همالك ثيدحلا اذه :رازبلا ركب وبأ

 نم ناوفص ناكو «ًابابحتسا كلذب اهرمأ اغنإ نوكي امنإ لمتحا تبث ولو :لاقو

 ثيدحلا اذه ةركن ىتأ اغإو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رايخ



 o مايصلا باتك

 نأ ىلع لدیو :"هریيغ لاقو :هللا همر ميقلا نبا لاق

 «هتحص ىلع قفتملا كفإلا ثيدح يف نآ هل لصأ ال مهو ثيدحلا

 ناحبس :لوقيل ء«ليق ام هل ليق يذلا لجرلا نإو» :ةشئاع تلاق

 مث :تلاق «طق ىثنأ فنك نع تفشک ام هديب يسفن يذلاوف «هللا

 .«ادیهش هللا لیبس يف كلذ دعب لتق

 .ملعأ هللاو «كلذ دعب جوزت هلعلف «رظن اذه ينو

 كسمأو «ةقث ريغ نع هذخأ هنأ بسحأف «حلاص وبأ انثدح :لقي ل شمعألا نأ

 «هيف امل ركنم همالكو «نسح هدانسإ رهاظ ثيدحلا راصف «لجرلا ركذ نع

 سیلو «ریخج هرکذیو «لجرلا اذه حدي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرو

 ."لصا يدنع ثيدحلل

 .يرذنملا ريغ :عوبطملا يف (1)

 ثيدح باب-٤۳ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٤۹4۹/۷ يراخبلا حیحص (۲)

 .كفإلا

 لوبقو كفإلا ثيدح يف باب-١٠ «ةبوتلا باتك يف ٤/ ۲٠۳۷ ملسم حیحصو

 ER o .فذاقلا ةبوت
o E pk 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲۷٦

 “فاکتعالا

 .نسح هدانسإو هجام نبا هجرخأ :"”يرذنملا مالكل ةمتت لاق

 :بعک نب يبآ نع هننس يف يئاسنلا یورو :ميقلا نبا لاق

 رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ»

 فكتعا لبقملا ماعلا ناك املف «فكتعي ملف ًاماع رفاسف «ناضمر نم

 ."«ةليل - ةياور يفو - نيرشع

 .روكذملا لامتحالا نم ىلوأ اذهو

 باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۷۷) :مقر بابلا AY‘ /Y دواد يبا ننس (۱)

 .فاكتعالا

 رشعلا فكتعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ» بعك نب يبأ ثيدح دنع

 فكتعا «لبقملا ماعلا يف ناك املف ءًاماع فكتعي ملف «ناضمر نم رخاوألا

 .«ةليل نيرشع

 يف ءاج ام باب-۸٥ «مايصلا باتک يف ٥٥۲/۱ هننس يف هجام نبا هجرحخآو

 .فاكتعالا

 .۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 يئاسنلا هجرخاو" :هلوق وه ٣٣۹/۳ دواد يب ننس رصتخم يف يرذنملا مالك (۲)
 ."هجام نباو -یربکلا يف يا

 .ميقلا نبال يه «"نسح هدانسإو ":ةلج لعلف

 ٠٥۹/۲. يئاسنلل ىربکلا ننسلا (۳)



 %۷ مايصلا باتك

 يف ةروكذملا نارشعلا ناذه نوكي نأ لمتحي :مهضعب لاقو

 هكرت يذلا رشعلاو «هفكتعي ناك يذلا رشعلا يه «دواد يبآ ثیدح

 ."ةليل نيرشع لاوش نم فکتعا مث هجاوزأ لجأ نم

 هنأ ربخأ دقو بعك نب يبأ ثيدح ثيدحلا نإف ؛دساف اذهو

 .قيفوتلا هلابو «هرفسل هكرت اغإ

 .ناروكذملا :عوبطملا يف )١(

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ٤٤٥ /۸ هحيحص يف نابح نبا هجرخآ (۲)

 ٦- «فاكتعالا باتك يف حتفلا عم ۳۲۳/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأو

 .ءاسنلا فاكتعا باب

 دارأ نم لخدي ىتم باب-۲ «فاکتعالا باتک يف ۸۳۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هفكتعم ين فاكتعالا

 .لاوش نم ًارشع فکتعا هنآ ظفلب امهالک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 ىلص هللا لوسر ناک» :ةشئاع ثيدح كلذ دعب ركذ دقو

 ."ثيدحلا «رجفلا ىلص «فكتعي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا

 دقو :"”يرذنملا مالك دعب [ب/١١٤٠ ] ميقلا نبا لاق مث

 .يتآلا ثيدحلا دنع .(۷۷) :مقر بابلا سفن يف ۸۳۰-۸۳۱ /۲ دواد يب ننس (۱)

 يف فكتعي نأ ةرم دارأ هنإو :تلاق ءهفكتعم لخد مث ...» :ثيدحلا مامتو (۲)

 ترمأ كلذ تيأر املف .برضف ةئانبب رمأف :تلاق .ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 هئانبب ملسو هيلع هللا یلص ينلا جاوزآ نم يريغ رمآو :تلاق .برضف يئانبب

 «؟ندرت ربلآ !؟هذه ام» :لاقف ةينبألا ىلإ رظن رجفلا ىلص املف «برّضف

 فاكتعإلا َرخأ مث «تضوقف نهتينبأب هجاوزآ رمو «ضّوَقف هئانبب رمأف :تلاق
 .لاوش نم ينعي «لوألا رشعلا ىلإ

 ٦- فاكتعإلا باتك يف حتفلا عم ۳۲۳/٤ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ءاسنلا فاكتعا باب

 دارأ نم لخدی یتم باب-۲ «فاکتعالا باتک يف ۸۳۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هفكتعم يف فاكتعالا

 يف ءاج ام باب-۷۱ «موصلا باتك يف ٠٥۷/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ١ .ًارصتخم .فاكتعإلا

 .دجاسملا يف ءابخلا برض-۸٠ «دجاسملا باتك يف ۳۷٤ /۲ ىبتجمنا يف يئاسنلاو

 ئدتېی نمیف ءاج ام باب-۹ «مايصلا باتک يف ٥٨۳/١ هننس يف هجام نباو

 .فاكتعالا ءاضقو فاكتعإلا

 ملسمو يراخبلا هجرخأو" ۳٤١/۳: دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا لاق (۳)

 ."هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو



 ۲۷۹ مايصلا باتك

 ديعلا موي لوخدل فاكتعالا ين ًاطرش موصلا ىري ال نم هب جتحا

 .هفاکتعا يف
 ىتح») :لاقو يراخبلا هاور ثيدحلا نإف ؛لدي ال اذهو

 .هریغ رکذی ل «'«لاوش نم ًارشع فکتعا

 ."«لاوش نم لوألا رشعلا يف فكتعا» ملسم حیحص ينو

 :لاقي نأ حصي امك «هيف ديعلا موي لوخد يضتقي ال اذهو

 يف فكتعا ىتح» :هل ظفل يفو «لاوش نم لوألا رشعلا يف ماص

 .ةرهاظ اذه يف ةلالدلا مدعو «"”«لاوش نم رشعلا رخآ

 يف صنب سيل ؛«لاوش نم لوألا رشعلا فكتعا» :امطوقو

 «هفاکتعا يف هلخدی م هنآ رهاظلا لب «هفاکتعا يف دیعلا موی لوخد

 هعوجرو «هتبطخو ديعلا ةالصو ىلصملا ىلإ جورخلاب هيف هلاغتشال

 مويلا ةيقب موقي الف ؛مويلا ضعب باهذ كلذ ينو «هرطفل هلزنم ىلإ

 .هعيمج ماقم

 .ًافنآ هجم رخت قبس (۱)

 .ًافنآ هجمرخت قبس (۲)

 باب-١٠ «فاكتعإلا باتك يف «حتفلا عم ۳۳۳-۳۳۲ ٤/ يراخبلا حیحص (۳)

 .لاوش يف فاكتعإلا
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 ©" ضيرملا دوعي فكتعملا

 :-هلوق ىلإ- قاحسإ نب نمحرلا دبعو :يرذنملا لوق دعب لاق
 .مهضعب هيف ملکتو

 ال :متاح وبأ هيف لاق اذه نمحرلا دبع تلق :ميقلا نبا لاق
۳ 

 . هظفح ىلع دمتعي نمم سيل :يراخبلا لاقو

 ."ردقلاب ىمري فيعض :ينطقرادلا لاقو

 سيل هنأ ىلع لدي هقايسو ء«رصتخ ثيدحلا نإف اضيأو

 هب جتحي

 .(۸۰) :مقر بابلا ,۸۳۹/۲-۸۳۷ دواد يب ننس (۱)

 الو ًاضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا :تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح دنع

 ال ال الإ ناسنإلا ةجاحل جرخي الو ءاهرشابي الو «ةأرما سمي الو «ةزانج دهشي

 .عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو «موصب الإ فاکتعا الو «هنم ذب

 ."حيحص نسح": ۲۱٠۰ مقر دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 نه رلا دبعو" :ثيدحلل هجيرخت دعب ۳٤١ /۳ دواد يبآ ننس رصتخ يف يرذنملا لاق (۲)

 يف ملسم هل جرخأ دقو داع :هل لاقي «ينيدملا يشرقلا وه -اذه- قاحسإ نبا

 ."مهضعب هيف ملکتو «هریغ هيلع ینثأو «نیعم نب ییجب هقثوو «هحیحص
 ۲۱۳/١. لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۳)
 . ٦/ ٠٠١ بیذهتلا بیذهتو ۲٥۸/٤ لادتعالا نازيم :رظنا ()

 . ١/ ٠٠١ بيذهتلا بيذهت :رظنا (9)



 ۱۲۸۱ مايصلا باتك

 نب ةورع نع] يرهزلا نع ليقع يثدح :ثيللا لاقو
 فکتعی ناک ملسو هيلع هللا یلص يتلا نأ» ةشئاع نع [ريبزلا

 نم هجاوزأ فكتعا مث «هللا هافوت ىتح «ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 الو ءاهنم دب ال يتلا هتجاحل الإ جرخي ال نأ فكتعملا يف ةنسلاو «هدعب

 دجسم يف الإ فاکتعا الو ءاهرشابی الو هتارما سم الو ءًاضیرم دوعی

 .«موصی نآ فكتعا نميف ةنسلاو «عماج

 سيل «هرخآ ىلإ «فكتعملا يف ةنسلاو» :هلوق :ينطقرادلا لاق

 نمو «يرهزلا لوق نم وه امنو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق نم
 . "ههو دقف ثيدحلا يف هجردآ

 نع "اضرعأو «هلوأ حيحصلا “ابحاص ركذ ملعأ هللاو اذمهو

 .”ةدايزلا هذه

 .جيرختلا رداصم نم اهتكردتساو «لصألا يف تسيل (1)

 ٤/ ۳۱۰-۳۱٣« ۳۲١. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا :هجرخآ (۲)

 .۲۰۱ /۲ هننس يف رخآ قیرط نم ينطقرادلا هجرخآو

 .۲۰۱/۲ ينطقرادلا ننس (۳)

 .ًاطخ وهو .بحاص :عوبطملا يف (6)

 .ضرعأو :عوبطملا يف )٥(

 يف فاكتعالا باب-١ «فاكتعالا باتك يف حتفلا عم ۳۸/٤ يراخبلا حيحص )١(

 .رخاوألا رشعلا

 رخاوألا رشعلا فاكتعا باب-١ «فاكتعالا باتك يف ۸۳۱/۲ ملسم حیحصو

 .ناضمر نم
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 نع نيسح نب نايفس نع زيزعلا دبع نب ديوس هاور دقو
 .'«مایصب الإ فاكتعا ال» :هعفري ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 ."كورتم :دمحأ هيف لاق دیوسو

 .ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو

 .فيعض :هريغو يئاسنلا لاقو

 .فيعض يرهزلا ي نيسح نب نايفسو
 طارتشا يف ملعلا لهأ فلتخاف :نيدلا سمش خيشلا لاق

 :فاكتعالا يف موصلا

 :مهنم «ملعلا لهأ رثكأ هبجوأف -

 لوق وهو «"رمع نباو «سابع نباو «نينمؤملا مآ ةشئاع

 نب نایفس نع ديوس هب درفت" :لاقو ۱۹۹/۲-۲۰۰ هننس يف ينطقرادلا هاور (۱)

 نايفسب ناخيشلا جتحي ل" :لاق مث ٤٤١/١ كردتسملا ين مكاحلا ًاضیأ هاورو

 ."نيسح نبا

 ٤۷1/۲. لاجرلا ةفرعمو للعلا (۲)

 . ٤0۸/٤ يرودلل خيراتلا ()

 )٤( :ص يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا ٠١.

 حلاص لضافلا روتكدلل مهخياشم ضعب يف اوفعض نيذلا تاقثلا :رظنا )١(

 .۲۲۹-۲۳۲ :ص «يعافرلا

 ٤/ ۳٠۳-۳٠٤. هفنصم يف قازرلا دبع :مهتثال مهنع هاور (1)



 1A مايصلا باتك

 ."هنع نيتياورلا یدحإ يف "[دمحاو] ""ةفينح يبأو "كلام

 "هنع ةروهشملا ةياورلا يف دمحأو “يعفاشلا بهذو -

 .دوعسم نباو يلع نع يورم وهو :رذنملا نبا لاق

 يلا لاس هنأ رمع نع نيحيحصلا يف اب ءالؤه جتحاو

 ؟ةيلهاجلا يف ةليل فكتعأ نأ ترذن ينإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ."(كرذنب فوأ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف

 .هيف فاكتعالا زوج دقو «مايصلا لحمب سيل ليللاو :اولاق

 يبآ ثيدح نم هكردتسم يف مكاحلا هاور اجب ًاضيأ اوجتحاو

 )١( كلام اطوم :ةيكلاملا بهذمل رظنا ١/ ٠١ء بلاطلا ةيافكو ٥۸٤/١.

 .۳۲۴۳ /۲ قئارلا رحبلاو ٠١۲ /۱ ةيادملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۲)

 .اهتدايز يضتقي قايسلاو «لصألا يف تسيل (۳)

 )٤( ررحلا :ةياورلا هذمل رظنا ١/ ۰۲۳۲عدبملاو ۳/٠٤.

 )٥( بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ١/ ۱۹۱طيسولاو ٠٥٦٤/١.

 .۳۰۸/۳ فاصنإلاو ٤/۳ عدبملاو ۲۳۲ /۱ ررحملا :رظنا .بهذملا اهيلعو (0)

 رذن اذإ باب-١٠ «فاكتعالا باتك يف «حتفلا عم ۳۳۳/٤ يراخبلا حيحص (۷)

 .ملسأ مث فكتعي نأ ةيلهاجلا يف

 هيف لعفي امو رفاكلا رذن باب-۷ «نايألا باتك يف ۱۲۷۷ /۳ ملسم حیحصو

 .ملسأ اذإ
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 هيلع هللا یلص ينلا نا سابع نبا نع سوواط نع “ليهس
 «(هسفن ىلع هلع نأ الإ مايص فكتعملا ىلع سيل» :لاق ملسو

 ."دانسإلا حيحص :لاقو

 :تلاق ةشئاع نع هحيحص يف ملسم هاور اب اضيأ اوجتحاو

 ىلص «فكتعي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک)»)

 “دارأ برضف "هئابج رمأ هنإو « هفكتعم لخد مث رجفلا
 اهئابخخ بنيز ترمأف «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ نم اهٌريغ رمأو «برضف

 رجفلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص املف «برضف هئابخب
 ‹«ضَّرَقف هئابخب رمأف ««ندرت ربلآ» :لاقف «ةيبخألا اذإف رظن

 لوألا رشعلا فكتعا ىتح ناضمر رهش يف فاكتعالا كرتو

 يبأ نب كلام نبا وه :ريغصتلاب «ليهس وبأ" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (1)

 نب لهس يبأ نع) ثيدحلا اذه يف ١: ٤۳١ كردتسملا يف عقوو .يحبصألا رماع

 .خيشلا قيلعت ه.| "يعبطم اطخ وهو ء(كلام

 .ڻع :عوبطملا يف (۲)

 ٤۳۹/۱. مکاحلا كردتسم (۳)

 ۳۱۸/٤-۳۱۹. یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۱۹۹٩ /۲ هننس يف يطقرادلا هجرخآو

 .فوقوم باوصلاو : ۲۸۸ ١/ ةياردلا يف رجح نبا لاقو

 .اطخ وهو .ءابخج :عوبطملا يف )٤(

 .اطخ وهو .ةرم دارأ هنإو :عوبطملا يف )١(



 ۸0 مايصلا باتك

 .'«لاوش نم

 .موصلل الع سيلو ءرشعلا ةلج يف لخاد ديعلا مويو

 ملف ءاهسفنب ةلقتسم ةدابع فاكتعالا نأب ًاضيأ اوجتحاو

 داهجلاو ةالصلاو جحلا نم تادابعلا رئاسك اهيف ًاطرش موصلا نكي

 .طابرلاو

 .طابرلاک هيف ًاطرش

 .جحلاك موصلا هيف طرتشي الف هسفنب ةبرق هنآبو

 :نيماقم يف مكعم مالكلا :نوبجوملا لاق

 .مكتلدأ فعض ركذ :امهدحأ

 .موصلا طارتشا ىلع ةلدألا ركذ :يناثلاو

 :عركذ ام ءيش يف ةلالد ال :لوقنف «لوألا ماقملا امأف

 نکل «هتحص ىلع قفتا دقف هيبأ نع رمع نبا ثيدح امآ

 يقرودلا بوقعیو ربهزو ددسم هاورف- :ًاریثک هظفل ف فلتخا

 ‹رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ناطقلا ىيحي نع

 دارأ نم لحخدي یتم باپ- فاکتعالا باتک ف AT1/۲Y ملسم حیحص )1(

 .هفكتعم يف فاكتعالا
 باب-٦ ‹«فاكتعالا باتک ف «حتفلا عم TYT/4 يراخبلا حیحص ف وهو

 .هوحن .ءاسنلا فاكتعا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲۸٦

 .'«ةليل» :اولاقف

 . "هللا ديبع نع لالب نب نامیلسو كرابملا نبا هاور كلذكو

 نع ثايغ نب صفح نع هیوهار نب قحسإ هاور اذکهو
(۳ 

 ٤ هللا دیبع

 مهباف «ثايغ نب صفح نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو -

 0 . ٤

 . «كرذنب فوأ»)

 يف حتفلا عم ۳۲۱/۲-۳۲۲ هحیحص ين يراخبلا دنع يهف ددسم ةياور امأ (۱)

 .اليل فاكتعالا باب-١ «فاكتعالا باتك

 -۷ «نايألا باتک يف ۱۲۷۷ /۳ هحیحص يف ملسم دنع يهف ریهز ةياور امأو

 . ...رفاكلا رذن باب

 .ثوغلا عم ۲۱۲ /۳ یقتنملا يف دوراجلا نبا دنع يهف يقرودلا بوقعي ةياور امأو

 يف حتفلا عم ٥۹٠/١١ هحيحص يف يراخبلا دنع يهف كرابملا نبا ةياور امأ (۲)

 يف ًاناسنأ ملكي ال نأ فلح وأ رذن اذإ باب-۲۹ «روذنلاو ناییألا باتک

 .ملسأ مث ةيلهاجلا

 يف ۰۳۳۳ ٤/ هحیحص ين ًاضیآ يراخبلا دنع يهف لالب نب ناميلس ةياور امأو
 .اموص فكتعا اذإ هيلع ري ل نم باب-١٠ «فاکتعالا باتك

 :اهجرخأ .ليللاب ةديقم تسيل ةقلطم ثايغ نب صفح نع هيوهار نبا ةياور (۳)

 . ...رفاكلا رذن باب-۷ .نايألا باتك يف ۱۲۷۷ /۳ حیحص يف ملسم

 ٠١۳/۳. راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

 :اهجرخآ .هذه ثايغ نب صفح نع ةبيش يبأ نبا ةياور )٤(



 YAY مايصلا باتك

 ."امهبم هللا ديبع نع [ب ]۱٤٤/ ةماسأ وبأ هاور كلذكو

 نأ ترذن ينإ» :لاقف رمع نب هللا ديبع نع ةبعش هاورو -

 .«اموی فکتعأ

 ديز نب دام هاورف ينايتخسلا بويأ ىلع هيف فلتخا كلذكو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرمع رمع نبا دنع ركذ لاق عفان نع هنع

 فاكتعا رذن رمع ىلع ناكو ءاهنم رمتعي مل :لاقف ةنارعجلا نم ملسو

 يفي نأ هرمأف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسف «ةيلهاج لا يف ةليل

 :نولوقيو نوعسي يبسلا اذإ حبصأ املف «ةليللا كلت دجسملا لخدف «هب

 "هيلع قفتم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انقتعأ

 .قباسلا عضوملا يف حيحص يف ملسم

 .رذنلاب ءافولا باب-۱۸ «تارافکلا باتک يف 1۸۷ /۱ هننس يف هجام نباو

 :اهجرخأ اذكه .ليللاب ةديقم لب )١(

 اذإ باب-١١ «فاكتعالا باتك يف «حتفلا عم ۳۳۳/٤ هحيحص يف يراخبلا

 .ملسأ مث فكتعي نأ ةيلهاجلا يف رذن

 . ... رفاكلا رذن باب-۷ نالا باتك يف ۱۲۷۷ /۳ هحیحص يف ملسمو

 باب-۷ «نایألا باتک يف ۱۲۷۷ /۳ هحیحص يف ملسم اهجرخأ هبعش ةياور (۲)

 . ...رفاكلا رذن

 :اهجرخأ .«ةليل»» اهيف يتلا بويأ نع ديز نب دامح ةياور (۳)

 . ...رفاكلا رذن باب-۷ «نايألا باتك يف ۱۲۷۸ /۳ هحیحص يف ملسم
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 .'بويأ نع ةنييع نبا هاور كلذكو

 يف امهالکو «ًاموي» :ًالاقف ريرجو رمعم امهفلاخو

 . "نيظفللا نيذهب نيحيحصلا
 هيلع هللا ىلص ينلا لأس رمع نوكي نأ زوجي :ةافنلا لاق

 نع ىرخأ ةرم هلاسو .هب هرمأف ءاهدحو ةليل فاكتعا نع ملسو
 .هپ هرمأف «موي فاکتعا

 نإف ءهنالطب يف ماع كشي ال امم اذه :نوبجوملا لاق

 باب-۱۹ «سمخلا ضرف باتک يف «حتفلا عم ۲۸۸/٦ هحیحص يف يراخبلاو

 نم مهريغو مهبولق ةفلؤملا يطعي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك ام

 .(...ةيلهاجلا يف موي فاكتعا يلع ناك هنإ») :اهيفو . ...سمخل ا

 )١( ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا :اهجرخأ بويأ نع ةنييع نبا ةياور ۲٠۲/۲‹

 هدنسم يف يديمحلاو ۲/ °

 باتک يف ۱۲۷۸/۳ هحیحص يف ملسم :اهجرخاف .بویأ نع رمعم ةياور امأ (۲)

 . ...رفاكلا رذن باب-۷ «نايألا

 «يزاغملا بتاك يف «حتفلا عم ٠٠ /۷ ةقلطم هحيحص يف يراخبلا :اهجرخأو

 .(...مکنرلک مكنبجعأ ذٳ نیتح موي :یلاعت هللا هلوق باب-٤

 ءنایالا باتک يف ۷/۳ هحییحص ي ملسم :اهجرخأف ريرج ةياور امآو

 . ...رفاكلا رذن باب-۷

 «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠١ /۷ هحيحص يف ةقلعم يراخبلا اهركذو

 .(...مکنرلک مکنبجفأ ذِإ نين موو :یلاعت هللا هلوق باب- ٤



 ۸۹ مايصلا باتك

 حتفلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لأس رمعو «ةدحأو ةصقلا

 !!ًادحاو ًالاؤس

 لامتحا يهو «هدنع قيقحت ال نمم رثك اهكلسي ةقيرطلا هذهو

 .اهفالتخا بسحب «هظافلأ تفلتخا ثيدح لك يف راركتلا

 ددعتلا نالطہب عطقلاك ‹عضاوملا رثكأ يف هنالطبب عطقی امم وهو

 ددعتلا نالطبب عطقلاو "رافسأ يف ًارارم رباج نم ريعبلا ءارتشا يف

 “ةرم حيوزتلاو ةرم حاكنإلا ظفلب ؛اهسفن ةبهاولا حاکن ف

 :هجرخأ «هريعب ملسو هيلع هللا ىلص يلا ءارش ةصق يف رباج ثيدح (۱)

 ءارش باب-٤۳ «عویبلا باتک يف «حتفلا عم ۳۷۵ ٤/ هحیحص يف يراخبلا

 .ريمحلاو باودلا

 ريعبلا عيب باب-١۲ «ةاقاسملا باتك يف ٠۲۲۹/۳ هحیحص يف ملسمو

 .هبوکر ءانشتساو

 :حاكنإلا ظفلب ةبهاولا ثيدح جرخأ (۲)

 جيوزتلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف حتفلا عم ٠١١/۹ هحيحص يف يراخبلا

 .قادص ریغبو نآرقلا ىلع

 :جيوزتلا ظفلب ةبهاولا ثيدح جرخأ (۳)

 ةارملا ةلاكو باب-۹ ةلاكولا باتك يف حتفلا عم ٤/ ٦۷ هحيحص يف يراخبلا

 .حاكنلا يف مامإلا

 زاوجو قادصلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ۱۰٤۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...نآرق میلعت هنوک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 ضرفي ةرم لك «"ًارارم ءارسإلا نالطبب عطقلاو «"ةرم كالمإلاو

 ريصت ىتح هبر ىلإ هدریف یسوم ىلإ عجری مث «ةالص نوسخ "هيلع
 يف نوسمخ يهو سم يه يدل لوقلا لدبي ال» :یلاعت لوقيف ءاسخ

 .نيسخ يناثلا ءارسإلا يف اهضرفي مث ««رجألا

 :ةربثك هرئاظنو «هنالطبب مزج ام اذهف

 الو هللا ناک» نيصح نب نارمع ثیدح يف مهضعب لوقک

 ءيش الو ناکو») «*(هریغ ءيش الو ناک» :و «“«هلبق َءيش

 :كالمإلا ظفلب ةبهاولا ثيدح جرخأ (1)

 باب-۲۲ «نآرقلا لئاضف باتک يف حتفلا عم 141/۸ هحيحص يف يراخبلا

 .بلق رهظ نع ةءارقلا

 زاوجو قادصلا باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٠٠٤۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 . ...نآرق میلعت هنوک

 :ءارسإلا ثيدح جرخأ (۲)

 باب-١ «ةالصلا باتك يف حتفلا عم 0٤۷/١-٥٤۸ هحيحص يف يراخبلا

 .ءارسإلا يف تاولصلا تضرف فيك

 ءارسإلا باب-٤۷ «ناإلا باتك يف ۱٤۸/۱-۱٤۹ هحیحص يف ملسمو

 . ...ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب

 .اهيف هيلع :عوبطملا يف (۳)

 باتك يف «حتفلا عم ٤٠٤/١١-٤٠١ هحيحص يف يراخبلا :ظفللا اذهب هجرخأ )٤(

 .(ميظَحلا شْرَعلا بَ وهو (ءاَمْلا ىَلَع ةّشْرَع ناكو باب-۲۲ «دیحوتلا
 باتك يف حتفلا عم ۳۳۰-۳۳٠ /۱ هحیحص يف يراخبلا :ظفللا اذهب هجرخأ )٥(



 ۹۱ مايصلا باتك

 .ةددعتم عئاقو نوكت نأ زوج هنإ «""«هعم

 اهبلطي بهذف «تتلفت مث دجسملا بابب هتلحار خان هنأ هقایس ناف

 :كلذ دعب لاقف ثيدحلا اذه يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرو
 ٤ «اهتکرتو تدعق ىنآ ول تددو هللا ميأو» ۲ « »« ن

 م قلَحْلا أدي يذلا وهو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب-١ ءقلخلا ءدب

 .(يَلَع نوا ّوُهَو هدي
 .ظفللا اذه ىلع فقأ مل )١(

 ٠۱۳۳-٠١٤ :ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش ىلع ينابلألا ةمالعلا قيلعت رظناو

 .۷۹ :مقر قيلعتلا

 .ًاضيأ اهححصو ةياورلا هذه ركذ دق ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ عم

 ٠١١/١. ىواتفلا عومجم :رظنا

 يف ردصلا حرش" :ةلاسر رظنا نيصح نب نارمع ثيدح حرش يف ةدئافللو

 .يرامسلا زيزعلا دبع نب روصنم لضافلا انخيشل "رمألا اذه لوأ نع لاؤسلا

 .ةديفم ةلاسر يهف .ةمصاعلا راد عبط

 لوأ يف يراخبلا ظفل نم ثيدحلا قايس" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۲)

 :نارمع لاق «يرابلا حتف نم ۲٠۵-۲٠۷ :1 حيحصلا نم قلخلا ءدب باتك

 نم سان هاتاف «بابلاب يتقان تقلعو «ملسو هيلع هللا یلص يښلا ىلع تلخد»

 مث «نيترم !!انطعأف انترشب دق :اولاق «ميمت ينب اي ىرشبلا اولبقا :لاقف «ميمت ينب

 ونب اهلبقي مل نأ «نميلا لهآ اي ىرشبلا اولبقا :لاقف «نميلا نم سان هيلع لخد
 ناك :لاق ؟رمألا اذه نع كلأسن انئج :اولاق ءهللا لوسر اي انلبق :اولاق «ميمت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 .اذه هل قفتي ""رارملا نم ةرم لك ينآ هللا ناحبس ايف

 .هل قيقحت ال نم ةقيرط هذهف ةلمحجل ابو

 ةرم ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاس اغنإ رمع ناك اذإو

 ؛ةليل ناك نإو «هيف ]1/٠٤١[ ةلالد الف ًاموي ناك نإف «ةدحاو

 .ركني ال ةغللا يف ًايشاف ًالامعتسا مايألا اهب داريو قلطت دق يلايللاف

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ريشب نب دیعس یور دقو فيك
 ينلا لاسف «موصيو كرشلا يف فكتعي نأ رذن رمع نأ «رمع نبا

 .(كرذنب فوأ»:لاقف ملسو هيلع هللا یلص

 نب ییجیو "'ييدملا نبا هفعض دق ناک نإو اذه ریشب نب دیعسو
(O 4 f (DO. 

 يئاسنلاو نیعم

 «ءيش لک رکذلا يف بتکو «ءاملا ىلع هشرع ناکو «هریغ ءيش نکی ملو هللا

 «نيصحلا نبا اي كتقان تبهذ :دانم ىدانف «.ضرألاو تاومسلا قلخو

 ھ.| "«اهتکرت تنک ينآ تددول هللاوف «بارسلا اهنود عطقي يه اذإف «تقلطناف

 .عوبطملا نم ةطقاس (رارملا نم) (1)

 ٤/ ۴٠۷. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠۲١۱/۲ هننس ين ينطقرادلا هاور (۲)

 ٩/٤. بیذهتلا بیذهت :رظنا (۳)

 ٩٤/٤. يرودلل خيراتلا ()

 )١( :ص نيكورتملاو ءافعضلا ٠۲.



 ۲4۳ مايصلا باتك

 ."ناسللا قودص ناك :ةبعش هيف لاق دقف

 .اظفاح ناك :ةنييع نب نايفس لاقو

 .هنوقثوي انتخیشم ناک :لاقو «"ةقث وه :ميحد لاقو

 .لمتحي وهو «هظفح يف نوملكتي :يراخبلا لاقو

 نم ىلع ركني يبأ تعمس :متاح ىبأ نب نمحرلا دبع لاقو
 .قدصلا هلع :لاقو «ءافعضلا باتك يف هلخدأ

 ."ةماقتسالا هثيدح ىلع بلاغلا :يدع نبا لاقو

 نبا نع راند نب ورمع نع “ليدُب نب هللا دبع یور دقو

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا هرماف») هیفو ‹«ثيدحلا اذه رمع نع رمع

 ٠/٤. ليدعتلاو حرجلا :رظنا (1)

 ٩/٤. بیذهتلا بیذهت :رظنا (۲)

 ٩/٤. بیذهتلا بیذهت :رظنا (۳)

 )٤( ليدعتلاو حرجلا :رظنا ٦/٤.

 نهرلا دبع ابأ هارت «هظفح يف نوملكتي :لاق ٤۹ :ص هل ريغصلا ءافعضلا يف (5)

 ٩/٤. بيذهتلا بيذهت :يف "لمتحم وهو" :هلوق رظناو .يقشمدلا

 )١( ليدعتلاو حرجا :رظنا ٤/1.

 ۳۷٣/۳. يدع نبال لماکلا (۷)

 امو «ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .وهس وهو «"ديزي' :لصألا يف (۸)

 .ميقلا نبا مالك نم يتأيس



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹64

 .'«موصیو فكتعی د نأ

 نبا لاقو «""ينطقرادلا هفعضو «ليدب نبا هب درفت نکلو

 ."هدانسإ وأ هنتم يف ةدايزلا هيلع رکنی ام ثیداحأ هل :يدع

 تاقثلا نأل ؛ركنم ثيدح اذه :يروباسينلا ركب وبأ لاقو

 ةنييع نباو جيرج نبا مهنم «هوركذي م راند نب ورمع باحصآ نم

 .ثيدحلا فيعض :ليدب نباو ؛ةملس نب داو ديز نب داحو

 . “هب لالدتسالا ىلإ انب ةجاح ال ام اذهف

 .ضيرملا دوعي فكتعملا باب-١۸ موصلا باتك ۸۳۷-۸۳۸ /۲ دواد وبآ هاور (۱)

 ۳٠٠/٤. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠٠٠٠١ /۲ هننس يف ينطقرادلا هاورو

 ۲٠/۲. للعلا يف هفعض (۲)

 ۲٠٤/٤. ءافعضلا يف لماکلا (۳)

 ينطقرادلا قيرط نم يقهيبلاو ۲۰۰/۲-۲۰۱ هننس يف ينطقرادلا هنع هلقن )٤(

 . "1۷-11 / ٤

 فعض نم ىلع اندر ليلق دعب يتايس" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا ىلع )٥(

 .خيشلا قيلعت ه.١ "ليدب نب هللا دبع

 اذل ٠٠١/۳ يرذنملا مالك ىلع هقيلعت يف ءاج اذه ركاش دما خيشلا درو

 ةلزنملاب فعضلا نم ليدب نب هللا دبع سيل" :لوقي ثيح «ةدئافلل انه هركذأس

 :يدع نبا لاقو «حلاص :نيعم نبا لاق" :بيذهتلا يفف «يرذنملا اهروصي يتلا

 ملو ."تاقثلا يف نابح نبا هركذو «دانسإ وأ نتم يف ةدايزلا هيلع ركني ام هل

 هثیدح نوکی نآ هلاح لقأ اذهف .ءافعضلا يف يئاسنلا الو يراخبلا هركذي

 .خيشلا قيلعت ۵. "هتدايز لبقتو «ًانسح



 ED مايصلا باتك

 .هنم دوجأ ریشب نب دیعس ثیدحو

 :ناتلع هلف مکاحلا هاور يذلا سابع نبا ثيدح امأو

 سيلو ؛يلمرلا دمحم نب هللا دبع ةياور نم هنأ :امهادحإ

 .اذه لثمب هدرفت هنم لبقي یتح ظفاحلاب

 هايور ةرارز نب ورمعو يديمحلا نأ :ةيناثلا ةلعلا

 سابع نبا نع سوواط نع ليهس ىبأ نع يدرواردلا نع
 . "هيلع ًافوقوم

 .سابع نبا نع تباثلا وهو «باوصلا وه اذهو

 هيلع هللا یلص ينلا فاكتعا ةصقو ةشئاع ثيدح امأو

 «حيحصلا ظفل هيف فلتخا دق اذهف «لاوش نم لوألا رشعلا ملسو

 :ظافلأ ةثالث هيفو

 ."لاوش نم ًارشع :اهدحا

 ."لاوش نم لوألا رشعلا يف :يناثلاو

 ۳٠۹/٤. یربکلا ننسلا ين يقهيبلا اهركذ دقف «يديمحلا ةياور امأ (1)
 ۳٠۹/٤. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا اهاور دقف ةرارز نب ورمع ةياور امأو

 باب-٦ «فاكتعالا باتك يف «حتفلا عم ۳۲۳ ٤/ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)
 .ءاسنلا فاكتعا

 نم لخدی یتم باب-۲ «فاکتعالا باتک يف ۸۳۱ /۲ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .هفكتعم يف فاكتعالا دارأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲۹٩

 . "لوألا رشعلا :ثلاثلاو

 ولو ديعلا موي فاكتعا يف حيرصب سيل اذه نأ بير الو

 :لاقي نأ حصي هنأل ؛«لاوش نم لوألا رشعلا» :هلوق "تباثلا ناك

 ماق :لاقي امك «هنم مويب لخأ دق ناك نإو «لوألا رشعلا فكتعا

 ءليللا نم ءزج يف مايقلاب لخأ "ناك نإو ءريخألا رشعلا يلايل
 .اهضعب يف همايقب لخأ نإو ءردقلا ةليل ماق :لاقيو

 وأ ءاهاثمأب ةضراعمف [ب ]٠٤١/ اهومتركذ يتلا ةسيقألا امأو

 .اهركذب ليوطتلا ىلإ ةجاح الف ءاهسنج نم وه ام

 :رومأف موصلا طارتشا ىلع لالدتسالا وهو ؛يناثلا ماقملا امو

 لو «موصب الإ فاكتعالا ةيعورشم فرعي ل هنأ :اهدحأ

 مهنأ هباحصأ نم دحأ الو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تبثي

 هترهش تناکل «مهدنع ًافورعم اذه ناک ولو «موص ریغب اوفکتعا

 هننس يف دواد وبآ اهجرخا .حيحصلا يف تسيلو دواد يبأ ةياور هذه (1)

 .فاكتعالا باب-۷۷ «مایصلا باتک يف ۸۳۱-۳۰ /۲

 .«لاوش نم رشعلا رخآ ين» :يه حيحصلا يف ةثلاثلا ةياورلاو

 ٠٤١- هفاكتعالا باتك يف حتفلا عم ۳۳۳ ٤/ هحیحص يف يراخبلا اهجرخأ

 .لاوش يف فاکتعالا باب
 .وه تباثلا :عوبطملا يف (۲)
 .دق ناك :عوبطملا يف (۳)



 ۹۷ مايصلا باتك

 رشعلا ملسو هيلع هللا ىلص هفاكتعاب لالدتسالا مكفلكت نع ينغت
 .لاوش نم لوألا

 :اهوقو «بابلا يف دواد وبآ هركذ يذلا ةشئاع ثيدح :يناثلا

 .(موصب الإ فاكتعا الو ءاذك ةنسلا»

 :هوجو نم اذه نع باوجلا :ةافنلا لاق

 :متاح وبأ هيف لاق قاحسإ نب نمحرلا دبع هيوار نأ :اهدحأ

 لاقو .هظفح ىلع دمتعي نمم سيل :يراخبلا لاقو .هب جتحب ال

 ."ردقلاب ىمري ' [فيعض] :ينطقرادلا

 ‹«ةشئاع لوق نم ال «يرهزلا لوق نم مالكلا اذه نأ :يناثلا

 نع يرهزلا نع ليقع نع ثيللا لاق «هريغو ""دواد وبأ هركذ امك

 فكتعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يلا نآ» :ةشئاع نع ةورع

 نم هجاوزا فكتعا مث «هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 یلص يلا لوق نم سيل هرخآ ىلإ «فكتعملا يف ةنسلا» ف «“«هدعب

 .لصألا نم ةطقاس ةملكلا هذه )١(

 لوق اهنمو لوقنلا هذه ركذ ثيح «بابلا ةيادب يف قبس ام اهتابثإل لدي
 ."ردقلاب ىمري فيعض" :ينطقرادلا

 .بابلا ةيادب يف قاحسإ نب نمحرلا دبع ىلع مالكلا قبس (۲)
 .ةرشابم بابلا ثيدح دعب «دواد يبآ ننس (۳)

 .بابلا ءانثأ هجمرخت قبس )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 يف هجردأ نمو «يرهزلا لوق نم وه اغنإو « ملسو هيلع هللا
 .مهو دقف ؛ثيدحلا

 يف موصلا بابحتسا ىلع ةلالدلا هتياغ نأ :ثلاثلا

 ال» :هلوقو «بابحتسالا ديفي امنإ «ةنسلا» :هلوق نإف «فاكتعالا

 .لامكلل يفن «موصب الإ فاكتعا

 :متركذ امع باوجلا :نوبجوملا لاق

 يف ملسم هل ىور دقف ؛قاحسإ نب نمهحرلا دبع فيعضت امأ
 ."هریغو نیعم نب ییجی هقثوو «هحیحص

 ٠ مهو دقف هجردأ نمو «يرهزلا لوق نم هنإ" :مكلوق امأو

 :نیهجو نم هباوجف

 دق نکلو «ًاحداق مترکذ ام ناکل اذهو انکرت ول انآ :امھدحآ

 :تلاق ةشئاع نع ءاطع نع تباث يبأ نب بيبح نع يروللا یور

 .«موصلا هیلعف فکتعا نم»)

 .يرهزلا ثيدح يوقي اذهف

 نآ ىلع لدي وهف ؛يرهزلا مالک نم هنآ تبث ولو هنآ :يناثلا

 .بابلا ةيادب يف قاحسإ نب نمحرلا دبع ىلع مالكلا قبس (1)

 ۳۳٤ /۲ هفنصم ف ةبيش يآ نباو ٤/ ٥٤ هفنصم ف قازرلا دبع هاور (۲)

 ٤/ ۳٠۷. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو



 ۹۹ مايصلا باتك

 وصب الإ فاكتعا ال هنأ «لمعلا اهيلع رمتسا يتلا ةفورعملا ةنسلا
 "!؟هب لباقت یتح ءاهریغ ةنس اذه ضراع لهف

 سيلف ."بابحتسالا ىلع لدي اغنإ اذه نإ" :مكلوق امأو

 فاكتعالا ةقيرط دارملا امنإو «بابحتسالا درج انهاه ةنسلاب دارملا

 ]1/٠٤١[ هيف ةرمتسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو

 .كلذ نيبي «موصب الإ فاکتعا الو» : هلوقو

 لامك يفنل نكلو «حيحص «"لامكلا يفنل هنإ" :مكلوقو

 ؟بحتسملا وأ بجاولا

 .مَّلسُم :لوألا

 .عونم :يناثلاو

 يفن دنع قلطملا يفنلا حلصي ال ذإ ءأدج ديعب هيلع لمحلاو

 ضعب كرت ةدابع لك نع يفنلا حصل الإو «تابحتسملا ضعب

 .ةنسلا هذه :عوبطملا يف ()

 لوصأو قفتي «ميقتسم لالدتسا اذهأ" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۲)
 رثكأ ناك «اذك ةنسلا» :لاق اذإف ءنيعباتلا راغص نم يرهزلا ؟هقفلاو ثيدحلا

 عفر هب دیری هنآ ىلع هانمهف اذإ ءةجحلا هب موقت ال ًالسرم ًاثيدح نوکی نآ هرم

 وه امك «ًاداهتجاو هل ايار نوکی وأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا ىلإ ثيدحلا
 نم ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا ناك امو .لاحجب ةجح نوكي الف ءرهاظلا

 هللا یلص هللا لوسر اشاح ءاطخ نم ًادحأ ئربن ال انکلو «ءاذه هيلع یفخي

 .خيشلا قيلعت ۵.١ "ملسو هيلع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 يف دهعي الو ءًأعرش الو ًافرع الو ةغل كلذ حصي الو ءاهتابحتسم

 .اهيف بجاو كرتل الإ ةدابعل يفن ةعيرشلا

 . هيف مهو دقف ثيدحلا يف هجردأ نمو ‹«يرهزلا مالک نم هرخآ

 .۲۰۱/۲ ینطقرادلا ننس (۱)



 ۳۰۱۹ . مايصلا باتك

 فكتعا» :ركذ دعب "بابلا ءانثأ يف يرذنملا لاق مث

 .موصلا ركذ هيف سيلو :هلوق ىلإ ""«مصو

 نع هننس يف ثيدحلا اذه ىنطقرادلا یور دقو :ميقلا نبا لاق

 لأسف «موصيو كرشلا يف فكتعي نأ رذن رمع نأ رمع نبا نع عفان

 فوأ :لاقف «همالسإ دعب كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص يللا

 ."ريشب نب ديعس ظفللا اذهب درفت نسح دانسإ اذه :لاق .«كرذنب

 الإ فاكتعا ال» هعفرت ةشئاع نع ًاضيأ ينطقرادلا ىورو

 نيسح نب نايفس نع زيزعلا دبع نب ديوس هب درفت :لاق ««مایصب
)4( 

 .يرهزلا نع

 .ضيرملا دوعي فكتعملا باب )۸٠( :مقر بابلا ۸۳۷ /۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا دنع

 يضر رمع نآ رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع ليد هللا دبع ثيدح وهو (۲)

 يلا لاسف ءةبعكلا دنع ًاموي وأ ةليل ةيلهاجلا ين فكتعي نأ هيلع لعج هنع هللا

 .«مصو فکتعا» :لاقف ملسو هيلع هللا یلص

 وأ») هلوق نود حيحص" :۲۱۱۱ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص ين ينابلألا لاقو

 .'((مصو)») :هلوقو «(اموی

 .۲۰۱/۲ ينطقرادلا ننس (۳)

 ٤/ ۳٠۷. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 :لاق مث ٠٤١/١ كردتسملا يف مكاحلا هاورو ۱۹۹/۲-۲٠٠. ينطقرادلا ننس )٤(

 .'نيسح نب نايفسب ناخيشلا جتحب





 ۳ داهجلا باتك

 “[داهجلا باتك]

(Dorel .ماشلا ىنکس  

 ةعيض الف ؛هب هللا لفكت امو" :هلوق ىلإ يرذنملا ركذ دعب لاق
 ."" لع

 . هحیحص ف نابح نبا هأور لقو :ميقلا نبا لاق

 عمس هنآ "نادعم نب “ريفُع نع ملسم نب ديلولا یورو

 .حيضوتلل اهتعضو «لصألا يف تسيل ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۱)

 .ماشلا ىنكس يف باب :هيف بابلا ةجرثو .(۳) :مقر بابلا ۹-٠١ /۳ دواد يبأ ننس (۲)

 ريصيس» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةلاوح نبا ثيدح دنع

 ««قارعلاب دنجو «نميلاب دنجو «ماشلاب دنج «ةدنج ًادونج اونوكت نأ ىلإ رمألا
 ماشلاب كيلع» :لاقف .كلذ تكردأ نإ هللا لوسر اي يل رخ :ةلاوح نبا لاق

 مكيلعف متيبأ نإ اماف هدابع نم هتريخ اهيلإ يتجب «هضرأ نم هللا ةريخ اهنإف
 .«هلهآو ماشلاب يل لکوت هلا ناف «مکرٌدُع نم اوٌقساو «مکنمیب

 ۲۱٣۹. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ناک يذلاو «دواد يأ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ يرذنملا مالك (۳)

 ٠١/۳". يف هدوجو ضرتفملا نم

 .ناسحإلا عم ۲۹۵ ۱٩/ نابح نبا حیحص )٤(

 .فيرحت وهو ."ةبقع" :عوبطملا يف )٥(

 .ريفع ةمجرت رداصم نم بيوصتلاو .ًاضيأ فيرحت وهو ."نامثع" :لصألا ين )١(

 .ثيدحلا جيرخت رظناو



fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةمامأ يبأ نع ثدحجي رماع نب ميلُس

 يرصب هتعبتأف «يتداسو تحت نم عزتنا باتكلا دومع تيأر» :لاق

 ماشلا ىلإ هب دمعف «هب یوه دق هنآ تننظ یتح عطاس رون وه اذإف

 دمحأ هاور .«ماشلاب نامبإلا نأ «تعقو اذإ نتفلا نأ كلذ تلوأ ينإو
 .دنسم یف

 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش ىورو

 لازت ال «مکیف ریخ الف ماشلا لهآ دسف اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص

 .رجح نبال ةرهملا فاحتإ يف وه سيلو «دنسملا ين هدجأ مل (1)

 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو ۱۷١/۸ ريبكلا يف يناربطلا هجرخأآ امنإو

 ."هفعض ىلع عمجم وهو «نادعم نب ريفع هيفو يناربطلا هاور":

 . ٤٤١ /۱۲ يرابلا حتف يف رجح نبا هدنس فعضو

 یلص هللا لوسر تعمس :لاق هنأ صاعلا نب ورمع ثیدح وه دحأ هاور يذلاو

 نم باتكلا دومع تلَّمَحف ةكئالملا ينتتأ يمانم يف انأ انيب» :لوقي ملسو هيلع هللا

 .«ماشلاب نتفلا عقت ثيح ناميإلاف الأ ماشلا ىلإ هب تدّمعف «يتداسو تحت

 . ۱۹۸/٤ دمحأ دنسم

 مئان انآ انیب» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبآ ثیدحو

 هتعبتأف «هب بوهذم هنأ تننظف «يسأر تحت نم لمتحا باتکلا دومع تيأر ذإ

 .«ماشلاب نتفلا عقت ثيح ناميإلا نإو الآ «ماشلا ىلإ هب دمعف يرصب

 . ۱۹۸/۰-۱۹۹ دمحا دنسم

 ۲ يرابلا حتف يف رجح نبا هححصو



 1.0 داهجلا باتك

 .(ةعاسلا موقت ىتح «مهذخ نم مهرضي ال نیروصنم يتم نم ةفئاط

 :ينيدملا نب يلع لاق :ليعامسإ نب دمحم لاق :لاقو «يذمرتلا هاور

 حيحص نسح ثيدح اذهو .ثيدحلا باحصأ مه 0(

 لوسر اي :تلق :لاق هدج نع هیبأ نع میکح نب زهب یورو

 :يذمرتلا لاق .«ماشلا وحن هديب احنو ءانهه» :لاق ؟ينرمأت نيأ هلل

 ."حیحص نسح ثیدح اذه

 ديزي انثدح ةعيه نبا انثدح نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 دنع نحن امنيب :لاق تباث نب ديز نع ةسامش نبا نع بيبح يب نب
 ىبوط» :لاق ذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر [ب/1]

 :لاق ؟ماشلا لاب ام :تلق .«ماشلل ىبوط «ماشلل ىبوط «ماشلل

 ."«ماشلا ىلع اهتحنجأ وطساب ةكئالملا»

 انربخأ ينيحليسلا قاحسإ نب ىيجب نع ًاضيأ دمحأ هاورو

 .ماشلا يف ءاج ام باب-۲۷ «نتفلا باتک يف ٤/ ٤٤٠۰ يذمرتلا عماج (1)

 هللا لوسر ةنس عابتا باب-١ «ةمدقملا يف ١/ ٤-٥ هننس يف هجام نبا هاورو

 .(مكيف ريخ الف ماشلا لهأ دسف اذإ» :هلوق نود .ملسو هيلع هللا یلص

 .۱۷۸۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ماشلا يف ءاج ام باب-۲۷ «نتفلا باتک يف ٤٤۱/٤ يذمرتلا عماج (۲)

 ٠۷۸۳. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ) )۳دمحأ دلسم ١/ ۱۸٤ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰۹

. )۱( 
 : بيبح يب نب ديزي نع بوي نب ییحب

 نع بيبح يبا نب ديزي نع ورمع ينربخآ بهو نبا هاورو

 .هرکذف «تباث نب دیز عمس هنأ هثدح ةسامش نبا

 طرش ىلع يدنع دانسإلا اذهو :ىسدقملا هللا دبع وبأ لاق
 .ملسم )۳(

 هيلع هلا ىلص ينلا نأ رمع نبا نع يراخبلا حيحص ينو
 اهاقف .اننمي يف انل كراب مهللا ءانماش يف انل كراب مهللا» :لاق ملسو

 ؟ انقارع ينو هللا لوسراي :اولاق ةعبارلا وأ ةفلاثلا يف ناك املف ًارارم

 .“«ناطيشلا نرق علطي اهبو «نتفلاو لزالزلا اهب :لاق

 ) )۱دمحا دنسم ٥٩/ ۱۸٤.

 «ناسحإلا عم ۲۹۳ ۱١/ هحیحص يف نابح نبا :بهو نبا قیرط نم هجرحخآ (۲)

 ٠١۸/١. ریبکلا مجعملا يف يناربطلاو

 لضف ف باب-١۷ «بقانملا باتک ف ٩/ ٦۹۰ هعماج ف يذمرتلا هجرخأو

 .هب بيبح يبآ نب ديزي نآ بويآ نب ییح نع .نميلاو ماشلا
 ۳٠۹۹. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 . حيحصلا طرش ىلع هدانسإو" :لاق ۳۱ :ص ماشلا لئاضف :هباتک ف )(

 .(ه۷ ٤ ٤ت) يلبنحلا يداها دبع نب دمحأ نب دمحم وه يسدقملا هللا دبع وبأو

 ناكم «اندجن يفو» :هيفو ««فرشملا لبق نم ةنتفلا» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .((انقارع يفو))



 ¥۰ داهجلا باتك

 نع ديبع نب دمحم ثيدح نم دمحأ مامإلا دنسم ينو

 :لاق هللا دبع نع هيبأ نع يدسألا رارض نب هللا دبع نع شمعألا

 يف هراشعأ ةعست لعجف "ار اشعأ] ةرشع هلعجف ريخلا هللا مسق)»

 .«ضرألا رئاس يف هتيقبو «ماشلا

 .جيرختلا رداصم نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(

 «ميقلا نبا هللا محر" :لاقف انه ركاش دمحم دمحأ خيشلا ةليضف قلع (۲)

 ًأعطق دنسملا يف دما هوري مل هنإف «ثيدحلا اذه هبسن يف ًابيرغ اطخ اطحخأ

 ةمجرت هيبأل الو يدسألا رارض نب هللا دبعل سيلو «نيماتلا ءارقتسالاو عبتتلابو

 روزألا نب رارض" ةمجرت ليجعتلا يف نأ الإ .ليجعتلا يف الو بيذهتلا يف

 لتق يذلا وهو ءلاطبألا ءارعشلا نم روهشم يباحص وهو “"يدسألا

 هنإف رثألا اذه امأو ."سوأ نب كلام" :همسا "روزألا" هوبأو «ةريون نب كلام

 هيبأ نع يدسألا ورمع نب رارض نب هللا دبع نع» ٠١: ٠٠ دئاوزلا عمجم يف

 ًافوقوم يناربطلا هاور" :عمجلا بحاص لاقو .«دوعسم نبا ينعي هللا دبع نع

 يف يراخبلا همجرتي مل اذه ورمع نب رارضو ."فيعض رارض نب هللا دبعو
 :ةياور نم ثيدحلا لعج يف مهو يمثيلا ظفاحلا نأ ىرأو «ًاضيأ ريبكلا

 هللا دبعل ناسللا يف رجح نبا ظفاحلا مجرت دقف «"ورمع نب رارض نب هللا دبع"

 يف مالكلا ركذ مث «"ورمع نب رارض هیبآ نع" :لاقو ۳۰۲ :۳ رارض نب

 هبقع مجرت مث «"يدسآ" هنآ رکذي ملو «تاقثلا يف هرکذ نابح نبا نو ءهفیعضت

 سيل :متاح وبآ لاق «دوعسم نبا نع يدسألا رارض نب هللا دبع" ۳ : ٢۳

 ءروزألا نب رارض نبا وه :نيعم نبا لاقو «ديعس هنبا هنع یور «يوقلاب

 هنأ یرت تناف ."دج مسا رکذی ل نکل «تاقثلا يف نابح نبا هرکذو .یهتنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰۸

 نمحرلا دبع نب ديلولا ثيدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا ىورو

 هللا ىلص يلا ىتآ هنأ مهربخآ هنأ ليفن نب ةملس نع ريفن نب ریبج نع
 تَعَضَوو «حالسلا تيقلأو «ليخلا "تمس ينإ :لاقف ملسو هيلع
 هيلع هللا یلص ينلا هل لاقف :لاق « [لاتق ال :تلق]اهرازوآ برحل ا

 ‹«سانلا ىلع نيرهاظ يتم نم ةفئاط لازت ال ءلاتقلا ءاج نآلا» :ملسو

 هللا رمآ يتأي ىتح «مهنم هللا مهقزريو مهنولتاقيف ماوقأ بولق هللا عفري

 ه.ا"(روزألا نب رارض نب هللا دبع) :هنأ نيعم نبا لوق حجرو ءامهنيب قرف

 :ًاضعب اطخأو ًاضعب باصأ ءركاش دمحأ خيشلا هللا محر :تلق

 .هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخي ل ثيدحلا نأ يف باصأف

 يناربطلا مجعم يف يمثيملا ركذ امك ثيدحلاف «يمثيما ظفاحلا ميهوت يف اطخأو

 «شمعألا نع ميعن يبأ نع زيزعلا دبع نب يلع نع هاور ثيح ء۷۷ /۹ ريبكلا
 .هلوق دوعسم نب هللا دبع نع هيبأ نع يدسألا رارض نب هللا دبع نع

 مامإلل ةباحصلا لئاضف باتك يف وه اغنإف ءدمحا دنسمل ثيدحلا ميقلا نبا ةبسن امأ

 .عيمجلا هللا محر «خسانلا نم وأ هنم نايسن وأ ملق قبس هلعلف ۸۹۸ /۲ دمحأ

 دمحأ مامإلا دنسم يف ةملكلا هذه مسر لوح مالكلا يف رظناو «لصألا يف اذك (1)

 .ةيشاحلا يف ١٠١١-٠٠١ /۲۸ يكرتلا ةعبط

 نم عوبطملا يف تديز دقو دمج أ مامأإللا دنسم نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام ()

 :هلوقب هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا اهيلع قلعو ءنيفوقعم نيب ننسلا بيذهت
 ."يبلحلا ةعبط نم ٤٠٠ص ٤ج دنسملا نم ةدايزلا'



 ۳۹ داهجلا باتك

 يف دوقعم ليخلاو «ماشلا نينمؤملا راد "رقع نإ الأ كلذ ىلع مهو
 .يئاسنلا هاورو .«ةمايقلا موي ىلإ ريا اهيصاون

 نع م اس نع ةبالق يبا ثيدح نم “يذمرتلاو “دنسملا ينو

 نم ران جرختس» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هیبآ

 اي :انلق «سانلا رشحت «ةمايقلا موي لبق تومرضحج وآ تومرضح (

 ثيدح :يذمرتلا لاق ««ماشلاب مكيلع :لاق ؟انرمأت امف هللا لوسر

 .رمع نبا ثیدح نم بیرغ حیحص نسح

 ميکح نب زهب ثيدح نم “يئاسنلاو "يذمرتلاو “دنسملا ينو

 .فيرحت وهو .دقع :عوبطملا يف (1)

 . ٠٠١٤/٤ دمحأ دنسم (۲)

 .باتكلا يف ثيدح لوأ «ليخلا باتك يف ٠۲٤/٦-٥۲٠ یبتجنا يئاسنلا ننس (۳)

 .۳۳۳۳ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 )٤( دما دنسم ۲/ ۸ ٥۳ ۹۹ ۱۱۹.

 ةعاسلا موقت ال ءاج ام باب-۲٤ «نتفلا باتك يف ٤۳۱/٤ يذمرتلا عماج ()

 .زاجحلا لبق نم ران جرخت ىتح
 ۱۸٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 . ٥/٩ دمحأ دنسم (1)

 .ماشلا يف ءاج ام باب-۲۷ «نتفلا باتک يف ٤۲۱/٤ يذمرتلا عماج (۷)

 ٠١۸۳. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هيلع فقأ ملو ٤۳۳« /۸ فارشألا ةفحت يف امك ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۰

 انهه» :لاق ؟ ينرمأت نی هللا لوسر اي :تلق :لاق هدج نع هبا نع

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق « ماشلا وحن هديب انو

 دمع انربخأ دعاص نب ىج انرخأ '”صلخملا ثيدح نمو

 نمهحرلا دبع نب ناميلس بويأ وبأ انربخأ يملسلا ليعامسإ نبا

 نع ميت نب راکب انابنآ نوع وبآ یشرقلا نوع نب رشب انربخأ
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق هلثاو نع لوحکم

 :لزنملا يف هناريشتسي امهو لبج نب ذاعمو ناميلا نب ةفيذحل لوقي

 ىلإ ًاموأف ءهالاس مث «ماشلا ىلإ ًاموأف ءهالأس مث «ماشلا ىلإ ًاموأف»)»

 هللا دالب ةوفص ]٠٤١/[ اهنإف ؛ماشلاب مكيلع :لاق مث «ماشلا

 نم يقتسيو «""هنميب قحلیلف یب نمف «هدابع نم هتریخ اهنکسی
 ."( هلهآو ماشلاب يل لفكت لجو زع هللا نإف «هردغ

 نم سيلو «هيبآ نع ميكح نع ريجح نب ديوس قيرط نم هنآ الإ «عوبطملا يف
 .هيبآ نع ميکح نع زهب قیرط

 دنسم يهذلا يدادغبلا صلخلا سابعلا نب نمحرلا دبع نب دمع رهاط وبأ وه (۱)

 ٠٤٤/۲. بهذلا تارذشو ۰۳۲۲ /۲ دادب خیرات :رظنا .(۵۳۹۳ت) هتقو

 .تاّيصلخُلا ءازجأو «ثيدحلا يف صلخملا رهاط يبأ يلامأ هل

 ۱٦۳/۱ ٥۸۹. نونظلا فشک :رظنا

 .ثيدحلا جيرخت رداصم نم بيوصتلاو «"هنيميب" :لصألا يف (۲)

 .ملعأ هللاو ءةعوبطم اهنأ ملعأ الو .تاّيصلخملا يف وأ صلخملا يلامأ يف اهلعل (۴)



 1۱ داهجلا باتك

 . هب ناميلس نع مجعملا يف يناربطلا هاورو

 نب دمحم نع ملسم نب ديلولا ثيدح نم يناربطلا ركذو

 يدسألا كتاف نب ميرخ نع هيبآ نع "سبلح نب ةرسيم نب بويأ

 طوس ماشلا لهآ » :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عمس هنآ

 مهيقفانم ىلع مارحو «هدابع نم ءاشي نمم مهب مقتني «هضرأ يف هللا

 ."«ًامهو ًامغ الإ نوتومب الو «مهینمؤم ىلع اورهظی نا

 ىلعي وب كلذكو (“ًفوقوم هدنسم ف دحأ مامإلا هاورو

 .*يلصوما )0(
 نع دام انآبنآ دمصلا دبع انثدح هدنسم يف دمحأ لاقو

 ٥۸/۲۲. ریبکلا مجعملا (۱)
 .'ةفيعض اهلك ديناسأب يناربطلا هاور": ٥۹/٠١ عمجلا يف يمثيملا لاقو

 . ٤٠٠١١ :مقرب عماجلا حيحص ين ينابلألا هححصو

 .فيرحت وهو «"شيبح" :عوبطملا يف (۲)
 ۲٠۹/٤. ریبکلا مجعملا (۳)

 )٤( دمحآ دنسم ۳/٤4۹٩ .

 نم ٠۰/۱۰ تاقثلا يف نابح نبا هاور دقو «یلعی يبآ دنسم يف هيلع فقأ مل )٥(

 .هقيرط
 «ميرخ ىلع ًافوقوم دمحاو يناربطلا هاور": ٠١/ ٠١ دئاوزلا عمحم يف لاقو

 ."تاقث امهاجرو



DANةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لوحتيو ماشلا ىلإ قارعلا لهأ رايخ لوحتي ىتح ةعاسلا موقت

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو «قارعلا ىلإ ماشلا لهآ رارش

 ."اعوفرم هرخآو ًافوقوم هلو دمحأ هاور اذک ( ماشلاب مکیلع »

. ۳( 
 1 ] ثيدح نم همجعم يف يناربطلا ىورو

 ) )۱دمحا دنسم ٥٩ / ۲٤۹.

 .لصألا يف اذك : بتك ةيشاحلا يفو .تاملك عبرأ رادقمب لصألا يف غارف (۲)

 ثیدح نم ««ماشلاب مکیلع» ملسو هيلع هللا یلص هلوق جرخآ يناربطلاو

 .قبس دقو ۸/۲۲ ریبکلا مجعمل ا يف ءةلثاو

 . ٤١١/۱۹ ریبکلا مجعملا يف هدج نع هيبآ نع ميکح نب زهب ثیدح نمو
 نم كلذكو «يذمرتلاو دمحأ دنع رمع نب هللا دبع ثيدح نم ًاضيأ قبس دقو

 .دمحأ دنع همامأ یبآ ثیدح



 ۳۹۳ داهجلا باتك

 “هللا لیبس يف ركذلا فيعضت باب
 ىور دقو : "هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا

 :لاق ؟ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد لضفأ “"دابعلا يأ لس

 يف نيزاغلا ٌَنِمو هللا لوسر اي تلق :لاق .اريثك هللا “نورکاذلا»

 رسكني ىتح نيكرشملاو رافكلا يف هفيسب برض ول :لاق !؟هللا ليبس

 فيعضت يف باب :هيف بابلا ةجرتو ء(٤٠) :مقر بابلا ۱۹/۲ دواد يبأ ننس (1)

 .ىلاعت هللا ليبس يف ركذلا

 . ۳٣۲-۳٣٤ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 یلص هللا لوسر لاق :لاق هیبأ نع ذاعم نب لهس نع دئاف نب ناّبز ثیدح دنع

 ليبس يف ةقفنلا ىلع فعاضت ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ» :ملسو هيلع هلا

 .(فعض ةئامعبسب هللا

 . 0۳۷ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابل ألا هفعضو

 ميقلا نبا خيشلا ىلإ ةراشإلاب يدوعسلا خيشلا ميقلا نبا دئاوز درج أدب انه نم (۲)

 .ةيشاحلا يف كلذ ىلع هبنو .(م) ب يرذنملا ظفاحلا ىلإو ء(ش) ب

 وأ “ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق" :اهبتکأس يناف (ش) درو ثيحو

 .اهوحن

 .اهوحن وأ "يرذنملا ظفاحلا لاق" :اهبتكأسف (م) درو امو

 وهو «يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو .فيرحت وهو «"ةدابعلا" :لصألا يف (۳)

 .قايسلل قفاوملا

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو ."نيركاذلا" :لصألا ين )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱4

 .«ةجرد هنم لضفأ هللا نوركاذلا ناكل ؛ًامد بضتخيو

 :دمحا مامإلا لاقو «فعض دقو «جارد ثيدح نم وه نكلو
 ۳. ارد يف نأشلا

 ءادردلا يبأ نع كردتسملا يف مكاحلاو “”يذمرتلا ىور نكلو

 ثیدح اذه" :لاق مث .هنم باب-٥ ‹«تاوعدلا باتك يف ٤۲۸/١ يذمرتلا عماج )۱(

 ." جارد ثیدح نم هفرعن امنإ «بیرغ
 هنع ينغيو 1۷١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .يتآلا ثيدحلا

 ۲٤۷. :ص دواد يبآ تالاؤس )۲(

 نإ يأ جارد هدانسإ ين ثيدح راكنإ ديري" :لاقف انه ركاش دمحأ خيشلا قلع (۳)

 دبع لاق) ۲٠۸ :۳ بيذهتلا صن هحضوي «جارد ةياور نم هنآ هراكنإ يف نأشلا

 دمحأ تعمس :هنع لثس امل دواد وبأ لاقو «ركنم هثيدح :هيبأ نع دمحأ نب هللا

 .(جارد يف نأشلا :لوقي

 .بيعلا يأ «"جارد يف نيشلا" اهباوص نآو ءةفرحم ةملكلا نوكت نأ لمتحجيو
 هرکذو «نیعم نبا هقثو دقف «هریغو دمحأ هفعض نإو «ًافيعض حمسلا وبآ جارد سیلو
 ۰٩٩ :۲ اتیدح يذمرتلا هل ححصو «هحیحص يف هثیدح جرخو «تاقثلا يف نابح نبا

 يف يراخبلا هجرتو «يهذلا هقفاوو ۲۹۳ ٤: كردتسملا ين مكاحلا هل ححص كلذكو

 .خيشلا قيلعت ه.| "احرج هيف ركذي ملف ۲۳٤ ص ۱ ق ۲ ج ریبکلا

 .هنم باب-٦ «تاوعدلا باتك يف ٤۲۸/۰-٤۲۹ يذمرتلا عماج )٤(

 .۲۹۸۸ :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 )١( كردتسملا ١/٤۹1.

 .ركذلا لضف باب-۳٠ «بدألا باتک يف ۱۲٤١ /۲ هتنس يف هجام نبا هاورو



 ۳10 داهجلا باتك

 «مكلامعأ ريخ مکئبنآ الآ» ملسو هيلع هللا یلص يلا لاق :لاق

 قافنإ نم مکل ریخو «مکتاجرد يف اهعفرأو «مککیلم دنع اهاکزأو

 مهقانعأ اوبرضتف مكودع اوقلت نأ نم مكل ريخو «قرّولاو بهذلا

 .« هللا ركذ :لاق .یلب :اولاق ؟مکقانعأ اوبرضیو

 ."هلوق ءادردلا يبأ ىلع ًافوقوم اطوملا ين كلام هاور دقو

 .ەلسراف مهضعب هاورو :يذمرتلا لاق

 :"ةثالث بتارملا نأ كلذ يف قيقحتلاو

 َنيِذْلا اهي اي :ىلاعت لاق «بتارملا ىلعأ يهو «داهجو «رکذ

 .(نوحلفت مُكلَعَل “اريك هللا اوُركذاَو اوا ةئ مق اذ اوما

 .ىلوألا نود هذهف داهج الب ركذ :ةيناثلا ةبترملا

 .اذه نم لضفأ ركاذلاو ءامهنود يهف ؛ركذ الب داهج : ةعلاثلا

 نأ داهجلا نم دوصقملاف هللا ركذ لجأل داهجلا عضو امنإو

 يتلا قلخلا ةياغ وه هتدابعو هركذو هدیحوتف «هدحو دبعیو هللا ركذُي

 ) )۱ًاطوملا ۲٠١۱/۱.

 .قبس دقو .ثيدحلل هجارخإ دعب هلاق (۲)

 .[ىلوألا ةبترملا] :"ةثالث" دعب ةدايز عوبطملا يف (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 )٥( :مقر ةيآلا لافنألا ةروس ٤٥ .

 .ةفلاثلا ةبترملا :عوبطملا يف (0)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۱٦

 .[ب ]۱٤۷/ اه اوقلخ

 .ىلوألا ةبترملا ىلع وه امغنإ دواد يبأ بيوبتو

 ليبس يف قافنإلا نم لضفأ ركذلا نأ ىلع لدي اغإ ثيدحلاو
 .ءادردلا يبأ ثيدحك وهف ؛هللا

 يف ةالصلاو ركذلا نأ هانعم نوكي نأ ثيدحلا لمتحي دقو

 ًاقلعتم فرظلا نوكيف ؛هللا ليبس يف ةقفنلا ىلع فعاضت هللا ليبس
 .ملعأ هّللاو «عيمجل اب



 1۷ داهجلا باتك

  ةداهشلا لضف يف باب
 جرخأ دقو :لاق مث «"ءادهشلا حاورأ ثيدح يرذنملا ركذ

 .دوعسم نب هللا دبع نع هانعم هحيحص يف ملسم
 قورسم ىورف :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ليتم يف اوف نينا نيس الو ةيآلا هذه نع هللا دبع انلاس لاق

 نع انلاس دق انإ امأ :لاقف ((نوقررُي مهْبر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ هللا

 .يتآلا ثيدحلا دنع .(۲۷) :مقر بابلا ۳۲-۳ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ديعس نع ريبزلا يبأ نع ةيمأ نب ليعامسإ نع قاحسإ نب دمع ثيدح وه (۲)
 ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ریبج نبا

 راهنآ درت رضخ ريط فوج يف مهحاورأ هللا لعج «دحأب مكناوخإ بيصأ

 ‹شرعلا لظ يف ةقلعم بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو ءاهرامث نم لكأت ءةنجلا
 انأ انع انناوحخإ عَلي نم :اولاق مهليقمو مهبرشمو مهلكأام بيط اودجو املف

 هللا لاقف ؟برحلا دنع اولكني الو داهجلا يف اودهزي الئل «قزرن ةنجلا يف ءايحأ

 ليبس يف اوف َنيِذلا نسخت الو :هللا لزناف :لاق .مكنع مهغلبأ انآ :هناحبس

 ۰ .«ةيآلا رخآ ىلإ 4لا

 .۲۱۹۹ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 حاورأ انآ نایب باہ-۳۳ «ةرامإلا باتک يف ۱۰۰۲-٠٠۰۳ /۳ ملسم حیحص (۳)

 ...ةنجلا يف ءادهشلا

 .نتملا يف هظفل ركذ يتايسو

."V/ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ )٤( 

 )٥( :مقر ةيآلا نارمع لآ ةروس ٠١١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳1۸

 ةقلعم ليدانق امه ءرضخ ريط فوج يف مهحاورأ نإ» :لاقف .كلذ

 كلت ىلإ يوأت مث «تءاش ثيح ةنجلا "يف حرست «شرعلاب
 ؟ايش نوهتشت له :لاقف ةعالطا "مكبر مهيلإ علطاف ءليدانقلا

 لعفف ءانئش ثيح ةنجلا يف حرسن نحنو ؟يهتشن ءيش يأ :اولاقف
 ءاولاسی نآ نم اوکرتُب ل مھنآ اور املف ءتارم ثالث مھب كلذ

 كليبس يف لتقن ىتح انداسجأ يف انحاورأ درت نأ ديرن بر اي :اولاق

 .“«اوكرث ةجاح مه سيل نأ ىأر املف «ىرخأ ةرم

 راشأ يذلا ةيآلا هذه نع لوؤسملا نأ -ملعأ هللاو- رهاظلاو

 روهظل هفذحو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه دوعسم نبا هيلإ

 .هاوس ىلإ بهذي ال مهولا نأو هب ملعلا

 هللا لوسر لاق" :لوقي نأ هيلع دتشی دوعسم نبا ناک دقو

 ناکو «هنول ريغتو دعرآ هامس اذإ ناکو "ملسو هيلع هللا یلص

 هيف ىرحت ًائيش اهنم عفر اذإو «ةفوقوم ثيدحلا ظافلأ لوقي ام ًاريثك
 . "اذه نم ًابیرق وأ ءاذه هبش وأ" :لاقو

 . نم" :ملسم حيحص يئ (۱)
 ..مهبرا :ملسم حیحص ي (۲)
 ."نل" :ملسم حیحص ي (۳)

 .هجيرخت قبس يذلا ملسم ثيدح وه ()

 ثیدحلا ف ىقوتلا باب-۳ «ةمدقملا ف 1۰-۱۱ /۱ هننس ف هجام نېا هاور (۵)



 ۱۳۹۹ داهجلا باتك

 فاخو ‹ثيدحلا اذه ف هتداع ىلع یرج ملعأ هللاو هنأکف

 هللا ىلص هللا لوسر نآرقلا يناعم نع نولاسُي اوناك اغإ ةباحصلاو

 .ملسو هيلع

 يناطخأ ام :لاق نومیم نب ورمع نع .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع
 لاق :طق ءيشب لوقي هتعمس امف :لاق .هيف هتيتأ الإ سیخ ةيشع دوعسم نبا

 هللا لوسر لاق" :لاق يشع تاذ ناک املف .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 رارزأ ةللحُم مئاق وهف هيلإ ترظنف :لاق .سكنف :لاق “"ملسو هيلع هللا یلص

 قوف وأ «كلذ نود وأ" :لاق «هجادوأ تخفتناو هانيع تقرورغا دق «هصيمق

 ."كلذب اهيبش وأ «كلذ نم ًابيرق وأ «كلذ

 ۲١. :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



T۰ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "ناهراک هاوبآو وزغی لجرلا يف باب
 .”«دهاجف كل انذآ نإف»» :هيف يذلا ديعس یبا ثیدح رکذ

 هجرخأ :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 هيف نإف ‹ “هلثم كردتسي ام سيلو «"كردتسملا يف مكاحلا
0( 

 فيعض وهو ؛ جارد

 .(۳۳) :مقر بابلا ۳۹/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا دنع ۳۷۹ /۳ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 ىلإ رجاه الجر نآ يردخلا ديعس يبا نع مثيلا يبا نع جارد ثيدح وهو (۲)
 «؟نميلاب دحأ كل له» :لاقف «نميلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نإف ءامهنذأتساف امهيلإ عجرا» :لاق .ال :لاق .«؟كل انذأ» :لاق .ياوبأ :لاق

 .(امهربف الإو «دهاجف كل انذأ

 ۰ .۲۲۰۷ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 لو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :لاقو ء٤٠٠-۳/۲١٠٠ مكاحلا كردتسم (۳)

 ."هاو جارد" :لاقف صيخلتلا يف يهذلا هبقعتو ."ةقايسلا هذهب اهجرخي

 .فيرحت وهو .نيخيشلا ىلع :عوبطملا يف )٤(

 .حمسلا ابأ ًاجارد :عوبطملا يف )٥(

 ه.| "ةقث ًاجارد نأ ۲۳۸۸ يف انققح" :انه هللا هحر رکاش دمحا خیشلا قلع )٩(



 ۴۲۱ داهجلا باتك

 "ةميهبلا نعل نع يهنلا باب
 الئل ءامه ةبوقع كلذ لعف هنأ باوصلاو :يرذنملا ظفاحلا لاق

 .""نعللا قحتسي الام نعلتو امطوق لثم ىلإ دوعت
 لاملا يف ةبوقعلاو :ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 دعب تخسن له :اوفلتخا نكلو «قافتالاب ةعورشم ةحلصمل

 !؟اهتیعورشم ]٤۸/[
 . 7 ةجح | ۰ : ىلع تای ملو

 )٥٥(. :مقر بابلا ٥٦/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 رفس يف ناک ملسو هيلع هلا یلص يلا نأ نیصح نب نارمع ثیدح دنع
 يلا لاقف .اهتلحار تنعل ةنالف هذه :اولاق ««؟هذه ام» :لاقف «ةنعل عمسف

 لاق .اهنع اوعضوف .«ةنوعلم اهنإف اهنع اوعض» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .ءاقرو ةقان اهيلإ رظنأ ينأكف :نارمع

 ۲٤- بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲۰۰۲/٤ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .اهريغو باودلا نعل نع يهنلا باب
 يذلاو «دواد يآ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۲)

 .۳۹۱/۳ يف هدوجو ضرتفملا نم ناک

 .اطخ وهو .ميقلا نبا ظفاحلل اذه يرذنملا مالك عوبطملا ين بست دق :هيبنت

 «ةمئاسلا ةاكز باب ٤- ةاكزلا باتك يف .ةلأسملا هذه ىلع مالكلا قبس دقو (۳)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هدج نع هیبأ نع میکح نب زهب ثیدح دنع



Y۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هنأ دمحأ باحصأ ضعب نع دماح نب هللا دبع وبآ یکح دقو

 .ملعا یلاعت هللاو .""هنع هکلم لاز ؛هعاتم نم ًائیش نعل نم

 اهوذخآ انإف اهعنم نمو ...نوبل تنب نيعبرأ يف لبإ ةمئاس لك يف» :لاق ملسو

 .«ءيش اهنم دمحم لآل سيل «لجو زع انبر تامزع نم ةمزع «هلام رطشو

 فاصنإلاو ١٠١/١ حلفم نبال عورفلا :يف اذه دماح نبا مالك رظنا (۱)

 . ٤٨۸/۷ يوادرملل



 DA داهجلا باتك

 “""ةبادلا ىلع فوقولا باب
 فوقو امأو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 كاذف «"اهيلع هتبطخو "هتلحار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 .هنع یهن ام ریغ

 أمئاد نوكي ال ام تقو يف «ةماع ةحلصمل ضراع اذه ناف

 يف باب :هیف بابلا هجرتو )٦۱(. :مقر بابلا ۰٥۹-٠۰ /۳ دواد يب ننس (۱)

 .ةبادلا ىلع فوقولا

 .۳۹۲-۳۹۰ /۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح دنع

 ىلإ مكغلبتل مكل اهرخس اغنإ هللا نإف ؛ربانم مکبواد روهظ اوذختت نآ مکایا»
 اوضقاف اهيلعف ضرألا مكل لعجو «سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دلب
 ۰ .«مکتجاح

 .۲۲۳۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ."عادولا ةجح ين" : ةدايزب يأ .عادولا ةجح ين هتلحار :عوبطملا يف (۲)
 كلذ نم «ةفرع يف هريعب ىلع فقو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ درو (۳)

 هيلع هللا ىلص يلا ىلإ ةفرع موي تلسرأ اهنأ ثراحلا تنب لضفلا مآ ثيدح

 .هبرشف هریعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب ملسو
 باب-١1 موصلا باتك يف «حتفلا عم ۲۷۸ ٤/ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 .ةفرع موي موص
 رطفلا بابحتسا باب-۱۸ «مايصلا باتك ين ۷۹۱/۲ هحیحص يف ملسمو

 .ةفرع موي جاحلل



AE:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 كلذ دايتعا نم اهقحلي ام ءلالكلاو بعتلا نم هنم ةبادلا قحلي الو

 الو ءلجرلا اهيلع يجاني ًادعقم اهذختيو اهنطوتسي لب ءةحلصل ال
 .لوطيو رركتي كلذ نإف ؛ضرألا ىلإ لزني

 عمسیل هتلحار ىلع ملسو هيلع هللا یلص هتبطخ فالخب

 رركتي ال اذه نإف ؛كسنلا ماكحأو مالسإلا رومأ مهملعيو «سانلا

 .ةماع هتحلصمو لوطي الو



 To داهجلا باتك

 هجرخآو :لاق «"بابلا يف يذلا ثيدحلا يرذنملا ركذ
 . "جام نبا

 :دواد وب لاق :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ءملعلا لهأ نم لاجر نع يرهزلا نع ليقعو بيعشو رمعم هاورو
 .“اندنع حصأ اذهو :دواد وب لاق

 وهو ؛يرهزلا نع نيسح نب نايفسب فورعم ثيدحلا اذهو
 الو «يرهزلا ي هنوفعضي ظافحلاو ثيدحلا ةمئأ روهمج نکل ةف

 ."ةجح هيف هنوري

 .يتآلا ثيدحلا دنع .(1۹) :مقر بابلا ٦٦-1۷ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 نع ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس ثيدح دنع (۲)
 نآ نمؤي ال وهو ينعي- نيسرف نيب ًاسرف لخدا نم » :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 .«رامق وهف قبسي نآ نم دقو نیسرف نیب ًاسرف لخدآ نمو «رامقب سيلف -قبسي
 .ناهرلاو قبسلا باب- ٤٤ ءداهحلا باتک يف ٩٦۰ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 . ٥٥٤ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابل ألا هفعضو

 . ٠٠١ /۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .بابلا ثيدحل هجارخإ دعب هلاق )٤(

 )٥( :ص يعافرلا حلاص روتکدلل مهخویش ضعب يف اوفعض نیذلا تاقثلا :رظنا ۲۲۹.

 :ص ةيسورفلا هباتك يف ميقلا نبا عسوت دقو ٠۲۷-٠٠٠١ اذه ىلع مالكلا يف

 .رظنيلف «نيسح نب نايفس ىلعو «ثيدحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲٦

 فیيعض :ریشب نب دیعس وهو «يرهزلا نع هلثم هعبات دقو 0( ®«. * * ۰ ۳

 “فی

 يبأ تلاس :هل للعلا باتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 هبشپ ال ءاثیش نایفس لمعي ل ءاطخ :لاقف نیسح نب نایفس ثیدح نع
 نوکي نآ هلاوحأ نسحأو «ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع نوکي نأ

 ."هلوق بيسملا نب ديعس نع ديعس نب یی هاور دقف «دیعس لوق
 نع نيعم نب ىيحي تلاس :لاق ةمثيخ يبآ نبا خيرات ينو

 .“ةريره يبأ ىلع طخف «اذه نايفس ثيدح

 ءريشب نب ديعس هيوري :للعلا باتك يف ينÈطقرادلا لاقو

 ديلولا نع رامع نب ماشه نع كيرش نب ديبع هاورف هنع فلتخاو
 . ةداتق' :هلوق يف مهوو «ةريره يبأ نع ديعس نع ةداتق نع هنع

 . ةداتق' لدب "يرهزلا نع" :لوقيف ماشه نع هیوري هریغف
 .دیلولا نع هریغو دلاخ نب دومح هاور كلذكو

 .ظوفحلا وهو «يرهزلا نع نيسح نب نايفس هاور كلذكو

 .فيعض وهو :عوبطملا يف )١(

 .بابلا ثیدح دعب دواد وبآ هاور (۲)

 ٥٥١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۲٠۲. /۲ متاح يبآ نبال للعلا ()

 ٠١١. :ص ميقلا نبال ةيسورفلا :رظنا )٤(



 ¥ داهجلا باتك

 بويأ نب ىسوم نع هاور عديمسلا نب نيسحلا نإف :هل ليق

 لب طلغ :لاقف «يرهزلا نع زيزعلا دبع نب ديعس نع ديلولا نع

 ."ریشب نبا وه

 اغإ ؛كاذب سيل يرهزلا يف نايفس ثيدح :نيعم نبا لاقو
)( 

 نبا لثم وهو «يرهزلا نع هب جتحُپ ال :" اح وبآ لاقو
 ۱۹۲-٠١۳. /۹ ينطقرادلل للعلا (۱)
 .ةيمثخ يبآ نبا ةياور يف نيعم نبا هلاق (۲)

 مالعأ ريسو ء١١/١٤٠ لامكلا بيذهتو ۲۲۷/٤ ليدعتلاو حرجلا :رظنا

 ٩٦/٤. بيذهتلا بيذهتو ٠۳ /۷ ءالبتلا

 .نابح نبا :لصألا يف (۳)

 ليدعتلاو حرجلا يف دوجوم مالكلاف «يزارلا متاح وبأ وه لب ءوهس وهو
 بتكي ثيدحلا حلاص نيسح نب نايفس :لوقي يبآ تعمس :لاق ٤

 نب ناميلس نم يلإ بحأ وهو «قاحسإ نب دمحم وحن وه «هب جتي الو هثیدح
 ھ۱ "رک

 :هیباتک يف هيلع ملکت دقف نابح نبا امآ

 هتياور امأو ...يملسلا نسح نب نيسح نب نايفس :لاقف ٤/١ ٤٠١ تاقفلا -

 ثيدح ريغ يف ةقث وهو «بناجي نأ بجي طيلاخت اهيف نإف يرهزلا نع
 ."نيحورجلا باتك نم همسا ىحمي نأ بجي ...يرهزلا

 ىور اذإو «تابولقملا يرهزلا نع يوري ..." :لاق ١ نيحورجلا يفو -

 تفلتخا يرهزلا ةفيحص نأ كلذو «تابثألا ثيدح هثيدح هبشأ هربغ نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۲۸

 . رشک نب نامیلسو ء«[ب ]۱٤۸/ قاحسإ

 ."هغیدحب ملعأ مهو «يرهزلا باحصأ نم

 نع ىور ام بکنت هرمأ يف فاصنإلاف «مهوتلا ىلع اهب يتأي ناكف «هيلع

 ھ.| "ريغ نع ىور اب جاجتحالاو يرهزلا

 .هوحنب ۲۲۸ ٤/ متاح يبآ نبال لیدعتلاو حرجلا (۱)

 نإف «ديدسب ليلعتلا اذه سيل" :لاقف انه ركاش دمحم دمحأ خيشلا ةليضف قلع (۲)

 هأطخ هيلع اوذخأ امنإو «قدصلا نع عفدي ال ةقث يطساولا نيسح نب نايفس

 ؛عفدي ال يرهزلا ريغ يف ةقث) :نيعم نبا لاق «يرهزلا نع هثيدح ضعب يف

 .(مسوملاب هنم عمس امنإ كاذب سيل يرهزلا نع هثيدحو

 الص ًاحرج هيف ركذي ملف ٩٩ص ۲ق ۲ج ریبکلا يف هجرت هنإف يراخبلا امأو
 .ةقث هدنع وهف

 ظفحلاب ةنييع نبا هفصوو «قدصلاب ةبعش هفصو يدزألا ريشب نب ديعسو

 ناک هناب هیأر يف وأ ءهظفح يف ملكت امناف هيف ملكت نمو «ةمئألا ضعب هقثوو

 مهنأب الإ هحرجب ملف ۱٤٤ص ۱ق ۲ج ريبکلا يف هجرت يراخبلاو ءًايردق

 .١٠٠ص ًاضيآ ءافعضلا باتک يف كلذ ريغ هيف لقي و «"هظفح يف نوملکتی'
 اهيف ةدحاو ةياور ىلع اقفتا «ءءيش امهظفح يف «ناتقث ناقودص نايوار ناذهف

 امهتدایزف «داز ام یلع هبحاص امهنم لک عباتو ءامهریغ یور ام یلع ةدایز
 داكي ال «حضاو ءيش اذهو .ظفحلا ءوس نم اطخلا ةهبش عافترال ءةلوبقم

 .ركاش دمحأ خيشلا قيلعت ه.| "دحأ هيف رباکی

 هباتك يف ميقلا نبا مالك يف رظانلاو «هداهتجا اذه «لابشألا ابأ هللا محر :تلق



 ۲٩۹ داهجلا باتك

 نبا ثیدح نم هحيحص يف نابح نب متاح وبآ یور دقو

 لعجو «ليخلا نيب قباس ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» رمع

 وأ لصن يف الإ قبس ال :لاقو ءال امهنيب لعجو «ًاقبس امهنيب

 .'(یفاح وأ فخ

 نم "هنإف «هحیحص يف ثيدحلا اذه هلاخدإ هيلع ركنأ نكلو

 فيعض وهو ؛رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب مصاع ةياور

 هباتك يف وه هركذو .ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض هب جتحي ال

 ."ءافعضلا

 رکنأ ام هباتک يف ثیدحلا اذه يدع نب دمحأ وبا رکذ دقو
€3) 

( 
 .هريغو قحلا دبع هفعضو

 نب نايفس دارفنا ليلعت يف رثكأ رمألا هل حضتي ۱۲۷-٠٠١ :ص ةيسورفلا

 .ملعأ هللاو .ةدايزلا هذهب ريشب نب ديعسو نيسح
 .ناسحإلا عم ٥٤۳/٠١ نابح نبا حیحص (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ) )۳نیحورجلا ۱١۹/۲ .

 )٤( يدع نبال لماکلا ۲۲۸/۰.

 )٥( يف هتنظم يف هيلع فقأ ملف یطسولا ماکحألا يف ام ۳/ ٩.

 .ملعأ هّللاو .دوقفم هيف هدوجو ضرتفملا ءزجلاف هل ىربكلا ماكحألا امأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳.

 “”ىلحي فيسلا باب
 "دعس نب نامثع" :لاق مث "بابلا ثيداحأ يرذنملا ركذ

 فيسلا يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )۷١(« :مقر بابلا ٦۸/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .ىلحُب
 :لاق سنآ نع ةداتق نع مزاح نب ريرج نع ميهاربإ نب ملسم ثيدح- :يهو (۲)

 .«ةضف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيس ةعيبق تناك»

 ام باب-١١ ءداهجلا باتك يف ۱۷۳/٤-۱۷٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .هب مزاح نب ريرج نع ريرج نب بهو ثيدح نم .اهتيلحو فويسلا يف ءاج
 .بيرغ نسح :لاقو

 نع .فيسلا ةيلح-١٠٠ ءةنيزلا باتك يف ٦٠١ /۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هب ةداتق نع ريرجو مامه نع مصاع نب ورمع
 .۲۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 تناك» :لاق نسحلا يبأ نب ديعس نع ةداتق نع يئاوتسدلا ماشه ثيدحو -

 تملع امو :ةداتق لاق .«ةضف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيس ةعيبق

 .كلذ ىلع هعبات ًادحأ

 .فيسلا ةيلح-١٠٠ «ةنيزلا باتك يف ٠٠٠١ /۸ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .لسرم وهو
 .هلثم ركذف «تناك :لاق كلام نب سنأ نع ديعس نب نامثع ثيدحو-

 Yor :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 رصتخ نمو «دواد يبأ ننس نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «ديعس :لصألا يف (۳)

 .يرذنملا



 11 داهجلا باتك

 .'"دحاو ريغ يف ملكت «بتاكلا يرصبلا يميمتلا ركب وبأ وه

 دق ثيدحلا اذه : هللا ههر ميقلا نب د نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هرکذ .سنأ نع ةداتق نع ریرجو مامه نع مصاع نب ورمع هدنسآ

Mı. يئاسنلا” 

 يبأ نب ديعس نع ةداتت نع باوصلا :ينطقرادلا لاقو
 ."السرم نسحلا

 فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع هننس يف يئاسنلا یورو
 نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فیس ةعيبق تناک :لاق

 0 ٠
 هصد

 . ٤٠١٤/۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ )۱(

 .ًابیرف هجمرخت قبس دقو (۲)

 :ثيدحلا لاسرإ حجر نممو «لاسرإلا ينËطقرادلا بيوصت ىلع فقأ مل (۳)

 ثيدح ثيداح ألا هذه ىوقأ :لاق «بابلا ثيداحأل هجارخإ دعبف «دواد وبأ

 .فاعض ةيقابلاو «نسحلا يبأ نب ديعس
 دعب لاق ثيح ۳١٠/١- فارشألا ةفحت يف امك- ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 يبأ نب ديعس نع ةداتق :باوصلاو «ركنم ثيدح اذهو' :سنا ثیدح

 ."نسحلا

 " ..ظوفحلا وهو لسرم اذهو" :لاق ثيح ٤/ ٠٤١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .فيسلا ةيلح-١٠٠ ءةنيزلا باتك يف ٠٠١ /۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس )٤(

 ٤۹٩٩. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



TYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هللا لوسر لخد :لاق يرصعلا ةديزم نع يذڏمرتلا يڼو

NM, 1 
 . بیرع نسح ثیدح

 تاقفلا "ظوفع سنأ نع ةداتت ثيدح نأ باوصلاو

 .سنأ نع ةداتق “ىلع مامهو مزاح نب ريرج :نينقتملا نيطباضلا

 وه «السرم نسحلا يبآ نب ديعس نع ةداتق نع هاور يذلاو

 سيلف ةداتق باحصأ يف ًامدقم ناك نإو ماشهو «يئاوتسدلا ماشه

 فويسلا يف ءاج ام باب-١١ ءداهجلا باتك ين ٠۷۳/٤ يذمرتلا عماج (1)

 .اهتیلحو

 ۲۸٤. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 هذه يعاد الو .!!؟"ةياور نم" :ةدايزب يآ .ةياور نم ظوفحم :عوبطملا يف (۲)

 .ةدايزلا

 .ةلمتحم يهو ."نيتبثتملا" :عوبطملا يف ()

 .نع :عوبطملا يف )٤(



 TY داهجلا باتك

 اذإ نيللا نم برشيو ةرمثلا نم لكأي ليبسلا نبا باب
 ي رم

 نع ثدحب اغنإ" :هلوق ىلإ "بابلا ثيدح يرذنملا ركذ
(Ona » 

 . هرمس هفىحص

 يبآ نع يريرجلا ديعس نع نوراه نب ديزي ثيدح نم يقهيبلا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن

 نبأ يف باب :هيف بابلا ةمجرتو «(۹۳) :مقر بابلا ۸٩ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتألا ثيدحلا دنع .هب رم اذإ نيللا نم برشيو رمتلا نم لكأي ليبسلا
 ملسو هيلع هللا یلص هللا ين نأ بدنج نب ةرمس نع نسحلا ثيدح وهو (۲)

 نذأ نإف «هنذاتسيلف اهبحاص اهيف ناك نإف ءةيشام ىلع مكدحأ ىتأ اذإ» :لاق

 «هنذاتسیلف هباجا ناف «ًاثالث تّوصیلف ءاهیف نکی مل نإف «برشیلو بلتحیلف هل
 .(لمحم الو برشیلو بلتحیلف الإو

 يف ءاج ام باب-۰٦ «عويبلا باتک يف ٥۹۰ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو .بابرألا نذإ ريغب يشاوملا بالتحا
 .۲۲۸۰ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ٤۲۲/۳ يف هلوق هيف دوجوملا انإ «عوبطملا يف دوجوم ريغ يرذنملل مالكلا اذه (۳)

 نب يلع نأ ركذو .بيرغ حيحص نسح :لاقو يذمرتلا هجرخأو" :ثيدحلا بقع

 ثيدحلا لهأ ضعب ملكت دقو :لاقو «حبحص ةرمس نم نسحلا عامس :لاق ينيدملا

 .عوبطمل ا يف همالك نم دوجوملا ه.ا"ةرمس نع نسحل ا ةياور يف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4

 هباجأ نإف ءًاثالث .لبإلا يعار اي :دانيلف «عار ىلع مكدحأ ىتآ اذإ»

 دانیلف طئاح ىلع مكدحأ یتآ اذإو نلمح الو برشیلو بلحیلف الإو
 .'«نلمحم الو لكايلف الإو هباجأ نإف .طئاحلا بحاصاي :ًاثالث

 .ملسم طرش ىلع دانسإلا اذهو

 دق ناكو هب درفت يريرجلا ًاديعس ناب يقهيبلا هلعأ اغنإو
 يف هنم ]۱٤۹/[ نوراه نب دیزی عامسو «هرمع رخآ يف طلتخا

 ."هطالتخا لاح

 .هنم نسحلا عامس يف فالتخالاب ةرمس ثيدح لعأو

 ةجرد نع نيثيدحلا “”جرخت ال امهتحص دعب ناتلعلا ناتاهو

 .ةمألا روهمج دنع ماكحألا يف هب جتحلا «نسحلا

 سايا نب دیعس هب درفت" :هبقع لاق مث ۳٥۹/۹-۳٠۰. یربکلا يقهیبلا ننس (۱)

 نوراه نب ديزي عامسو «هرمع رخآ يف طلتخا هنأ الإ «تاقثلا نم وهو «يريرجلا
 ."يوقلاب سيلو «يريرجلا نع ةملس نب دام ًاضيأ هاورو «هطالتخا دعب هنع

 ىلع رم نم باب-۷٦ «تاراجتلا باتک يف ۷۷۱ /۲ هننس يف هجام نبا هاورو
 .؟هنم بيصي له طئاح وأ موق ةيشام

 ۱۸٦۲. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ٠٠١. /۹ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)
 ٩/ ٠٠۹. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 .فيرحت وهو ."ناجرخي ال" :عوبطملا يف )٤(



 ATTo داهجلا باتك

 دحإ يف دمحأ مامإلا نيثيدحلا نيذهب لوقلا ىلإ بهذ دقو

 .هنع نيتيأورلا

 ذختي الو «لكايلف طئاحب رم نم :ليق دقو :يعفاشلا لاقو

 "باتکلاو «هفلاخن | اندنع تبث ناک ول ثیدح هيف یورو .ةنبخ

 “هنذإب الإ دحا لام لکأ زوج ال هنأ ؛تبافلا ثیدحلاو

 .ليلق دعب دم مامإلا بهذم قيثوت يتأيس (۱)

 نب رمعف لوقلا اذه لئاق ام": ۳١۹/۹ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا لاق (۲)

 .هححصو ًادنسم هاور مث ."هنع هللا يضر باطخل ا

 ثيدحلاو باتكلاب دارملا ءانه ميقلا نبا هقاس يذلا همالك لبق يعفاشلا نيب (۳)

 .تباث هناب هفصو يذلا

 ٌةَراَجَت ن کئ نأ اإ لطابلاب مکی مکلاونمآ اولا ال : :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 (مُمَلاَوْمأ ىَماثيلا اوئآر# :ىلاعت هلوقو ء[۲۹:ءاسنلا] (مکنم ضار نع

 اعين :هلوق ىلإ لح ناقص ًءاَسَلا اوئآو) :ىلاعت هلوقو ء[۲ :ءاسنلا]

 .يتأيسف ثيدحلا امأو ٤[. :ءاسنلا] تيرم

 ًاطوملا يف وهو - كلام نع ۲ مالا يف يعفاشلا هاور يذلا ثيدحلا وهو )٤(

 ل« : :لاق هنآ ملسو هيلع هلا یلص ينلا نع رمع نبا نع عفان نع -۲

 .«؟رسكتف هتبرشم ىتؤت نأ مكدحأ بجا «هنذإ ریغب هیخآ ةيشام مكدحأ نبلحي

 .سداسلا ليلدلا يف يتايسو ‹«ملسمو يراخبلا دنع وهو

 ثيدح هنأب يعفاشلا هيلإ راشأ يذلا تبافلا ثيدحلل ميقلا نبا ريسفت ناب ملعي اذهبو

 .ملعأ هللاو «حیحصب سیل يتايس امك «...لكايلف ًاطئاح لحد نم» :يذمرتلا

 )٥( يعفاشلل مالا ۲/ ۳۸۸.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۴۳۹

 نم يذمرتلا هاور «يعفاشلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلاو
 رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ميلس نب ییجي ثیدح
 الو لکایلف ًاطئاح لخد نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

))۱ 
 «ةنبخ لخت

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثیدح اذه :يذمرتلا لاق

 ورمع نع نالجع نبا نع ثيللا انثدح ةبيتق انثدح «ميلس نب ىح

 نع لئس ملسو هيلع هللا یلص يلا نا هدج نع هيب نع بيعش نب
 ةنبخ ذختم ريغ ةجاح يذ نم هنم باصأ نم» :لاقف ؟قلعملا رمثلا

 ."نسح ثیدح اذه :لاق .«هیلع ءيش الف

 يف ةصخرلا يف ءاج ام باب-٤ «عويبلا باتک يف ۳ يذمرتلا عماج (1)

 .اهب ّراملل ةرمثلا لكأ
 ىلع رم نم باب-1۷ «تاراجتلا باتک يف ۷۷۲ /۲ هننس يف هجام نبا هاورو

 .؟هنم بيصي له طئاح وآ موق ةيشام
 ۱۸١۳. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .لاق مث :عوبطملا يف ()
 يف ةصحخرلا يف ءاج ام باب-٤ «عويبلا باتك يف ٥۸٤/۳ يذمرتلا عماج )۳(

 .اهب راملل ةرمثلا لكأ
 فيرعتلا باب-١ ءةطقللا باتك يف ۳۳٣-۳۳٦ /۲ هننس يف دواد وبآ هجرخآو

 نمو «ةبوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف هنم ءيشب جرخ نمو») :ةدايزب .ةطقللاب

 .«عطقلا هيلعف نجلا نمث غلبف نيرجلا هيوؤي نآ دعب ًاثيش هنم قرس
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 :ثيداحألا هذه بجومب لوقلا يف ءاهقفلا فلتخاف

 نم لكألا غوسي هنأو «ةمكحم اهنأ ىلإ مهنم ةفئاط تبهذف -

 .هيلع نامض الو ؛اهريغو ةرورضل نيللا برشو رامثلا

 . ]اذهو

لذ نم ءيش هل زوجي ال :ةفئاط تلاقو -
 عم «ةرورضل الإ ك

 "يعفاشلاو 0 ىزلام نع لوقنملا اذهو .هتمذ يف ضوعلا توبث

 رمثلا-١٠ «قراسلا باتك يف ٤٥۹/۸-٤٤١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .دواد يبأ ةدايزب .نيرجلا هيوؤي نأ دعب قرسي

 ٠٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 . ۱١٠٤ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص ينو

 لب .عوبطملا يف غارفلا اذه ىلإ رشُي ملو .تاملك عبرأ رادقم لصألا يف ضايب (1)

 .ةراشإ نود لصألا يف فرصت وهو ."دمحأ نع روهشملا" :هناكم بتك

 .ملعأ هللاو 1٠١. /۳ يذمرتلا عماج يف امك ."قاحسإو دمحأ لوق" :ةرابعلا لعلو

 .يذمرتلا ركذ امك قاحسإ لوق وهف لك ىلعو

 .بهذملا اهيلعو ءةياور يف دمحأ لوقو

 علبملاو ۳۳۳-٠۳۳٤٠ /۱۳ ةمادق نبال ينغملا :يلبنحلا بهذملا يف نيتياورلل رظنا

 FVA- VV. 1 ۰ فاصنإلاو ۲۱۹۹

 ربلا دبع نبال راكذتسالاو ء١/١١٠ يطرقلا ريسفت :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 ٦/ 00۸-٥٦۰. لاطب نبال يراخبلا حرشو ۲۱۱ ۷

 ۳٠۲. /۳ ءاملعلا ةيلحو ٠١٠/١ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۳۸

 . ياو فح  ےأ

 :جججب لوقلا اذه جُتحاو

 كئاومأ اوكا ال اوئمآ نیلا اهب ای :یلاعت هلوق :اهدحا

 . منم ضار نع هرج نوک ڻآ الإ لطلاب مُكَب
 .ةروصلا هذه يف فتنم يضارتلاو

 ناك « “هنم لكأف ميتيل اناك ول ةيشاملاو طئاحلا نأ :" يناثلا

 .ديعولا تحت لخديف ؛ًاملظ ميتيلا لام لكأ دق

 ةركب يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف "اجرخ ام :""ثلاثلا
 نإ») :عادولا ةجح يف هتبطخ يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ
 يف اذه مكموي ةمرحك «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد
 ."«اذه مکرهش يف اذه مکدلب

 قئارلا رحبلاو ۲۷۸/١۲-۲۷۹. ینیعلل يراقلا ةدمع :ةيفنحلا بهذمل رظنا )١(

۸/. ۰ 

 .۲۹ :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۲)

 .ةيناثلا :عوبطملا يف ()

 .امهنم :عوبطملا يف ()

 .ةثلاثلا :عوبطملا يف )٥(

 .هاجرحخ :عوبطملا يف

 .عادولا ةجح باب-۷۷ «يزاغملا باتك «حتفلا عم ۷ يراخبلا حيحص (۷)



 ۳۹ داهجلا باتك

0) 

 رباج نع ملسم حيحص يف هلثمو
 هيلع هللا ىلص يلا نأ ةريره يبأ نع حيحصلا يف ام :عبارلا

 .«هضرعو هلامو همد «مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :لاق ملسو

 نبا ثيدح نم حيحص دانسإب يقهيبلا هاور ام :سماخلا

 ركذف «عادولا ةجح يف بطخ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ «سابع

 "نم هاطعأ ام الإ هيخأ لام نم ئرمال لحم الو » :هيفو «ثيدحل ا

 .«سفن بیط

 يلا نع رمع نبا نع هحيحص يف ملسم هاور ام :سداسلا

 هيخأ ةيشام مكدحأ نيلحب ال» :لاقف ماق هنأ ملسو هيلع هللا یلص

 باب رسکیف هتبرشم یتؤت نآ مکدحأ [ب ]۱٤۹/ بح «هنذإ ریغب

 ءامدلا ميرحت ظيلغت باب-۹ «ةماسقلا باتك يف ٠۳٠٠١ /۳ ملسم حیحصو

 .لاومألاو ضارعألاو

 هيلع هللا ىلص ينلا ةجح باب-۹ «جحلا باتک يف ۸۸۹/۲ ملسم حیحص (۱)

 .ملسو

 ملظ جيرحت باب-١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۱۹۸٦/٤ ملسم حيحص (۲)

 . ...هراقتحاو هلذخو ملسملا

 .نع :عوبطملا يف (۳)

 )٤( یربکلا يقهيبلا ننس ٩۷-۹٦/٦.

 كردتسملا يف مكاحلا هاورو ٠١/١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4۰

 .ٹیدحلا ««هتنازخ

 .هلاومآ رئاسك ًامرتحم ناکف « ""هلاومأ نم لام اذه نآ :عباسلا

 ثيداحأ ضراعي ام متركذ ام ءيش يف سيل :نولوألا لاق

 «ةرمس ثيدحل فلاغ رهاظلا يف هنإف رمع نبا ثيدح الإ ؛زاوجلا

 . هللا ءاش نإ امهنيب عمجلا نايب يتأيسو

 اف (لطابلاب مكب مُكْلاوْمَأ اوكا ال :یلاعت هلوق اما
 !؟الطاب نوكي فيكف عراشلا ةحابإب لكأ اذه نإف ؛عازنلا لحم لوانتي

 ةروصلا هذه لب ؛ءيش يف ماعلا صيصخت باب نم اذه سیلو

 .هدلو لام دلاولا لكأ اهيف لخدي م امك ءةيآلا يف لحدت

 ¿ يذلا لطابلاب لكألا ميرحت ىلع “"لدت اغإ ةيآلاف ًاضيأو
 نم نذإلا وأ «يعرشلا نذإلا دجٴو ادإف .كلالا الو عراشلا هيف نذأڀ

 .الطاب نكي مل ؛كلاملا

 ريغب ةيشاملا بلح ميرحت باب-۲ «ةطقللا باتك يف ٠١۲ /۳ ملسم حیحص (۱)
 .اهكلام نذإ

 ال باب-۸ «ةطقللا باتك يف ۱۰٦/۰-۱۰۷ هحیحص يف يراخبلا هاورو

 .هنذإ ريغب دحأ ةيشام بلتحت

 .امه يعاد ال ةدايز يهو ٠'ملسملا' :ةدايزي .'ملسملا لاومأ نم" :عوبطملا ي (۲)

 .۲۹ :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)

 .فيحصت وهو .(لدت اغنإ ةيآلاف) :ناكم ء(لدي امنإ هنألف) :عوبطملا يف (6)



 ۳4۱ داهجلا باتك

 هيف نذأ امف «كلاملا نذإ نم ىوقأ عرشلا نذإ نأ مولعمو

 لحأ نم مئانخلا تناك اذمو كلاما هيف ْنِذَأ ام لَحأ ؛عرشلا

 بساكملا بيطأ نم بألا ىلإ ةبسنلاب دلولا لامو ءاهبيطأو بساكلا

 .''دلولا نذأي مل نإو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نذأي نأ ليحتسملا نم هنإف :ًاضياو

 .الصأ عازتلا لح لوانتت ال ةيآلا نأ ملُعَف ءهنم عنمو هللا همرح اميف

 لام ""هنوك وهو يناثلا ليلدلا نع باوجلا جرخ اذهبو

 "الط ىماَيْلا لاوْمأ نوُلُكأَي َنيذْلا نإ :ىلاعت هلوق نا عم ميتي

 هيف نوذام ريغ الكا اهلكأ نم ديعولا قحتسي امنإ هنأ ىلع لدي
 .ديعولا هلوانتي الف ؛اهنم عراشلا هيف نذأ ام امأف ءًاعرش

 وأ ءهتجاح نم نيرمألا لقأ اهنم لكأي نأ ريقفلل ناك اذههو

 ٤ .هيف عراشلا نذإل ؛ًاملظ كلذ نكي “] اّن «هلمع ردق

 نإ :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نع باوجلا هنیعب وه اذهو
 ملام لوانتي اغإ میرحتلا نإف «مارح مکیلع مکلاوماو مكءامد

 .دلولا هل :عوبطملا يف (۱)

 .اه يعاد ال ةدايز يهو «"لثم" :ةدايزب ."لثم هنوك وهو" :عوبطملا يف (۲)

 ٠١. :مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)

 )٤( ا) :ناکم «(ملو) :عوبطملا يف (.
 .عوبطملا نم ةطقاس )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 "نم هيف نذأ ام امأو « كلاما الو «عراشلا نم نذإلا هيف عقي

 .مارحب سيلف
 .عراشلا نذإل ؛ءاضر ريغب "عوفشملا صقشلا هنم عزتي اذهو

 امإ «بارش وأ ماعط نم ةرورض هيلإ وعدت ام هنم عزتنيو
 .رخآلا لوقلا ىلع ةضواعملاب وأ «نيلوقلا دحأ ىلع ًاناجم

 .كلاملا نم الو :عوبطملا يف (1)

 .امهدحأ نم وأ امهنم :اهناكم عوبطملا يف (۲)

 .اه يعاد ال ةدايزو فيرحت وهو

 .هيف عوفشملا :عوبطملا يف (۳) ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىضق» :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح يف كلذ ءاج )٤(

 .«مسقي مل ام لك يف ةعفشلاب

 باب ١- «ةعفشلا باتك يف «حتفلا عم ٥٠۹/٤ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 . ... مسقي إل اميف ةعفشلا
 ةعفشب قحأ راج لا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ًاضيأ رباج یورو

 .«ًادحاو امهقيرط ناك اذإ ءًابئاغ ناك نإو اهب رظتني «هراج

 ۷١- «تاراجإلاو عويبلا باتك يف ۷۸۷-۷۸۹ /۳ هننس يف دواد وبآ :هجرخأ

 .ةعفشلا يف باب

 ةعفشلا يف ءاج ام باب -۲ «ماكحألا باتک يف ٠٥۱/۳ هعماج ين يذمرتلاو

 ."بيرغ ثیدح" :لاقو .بئاغلل

 .راوجل اب ةعفشلا باب -۲ «ةعفشلا باتك ين ۸۳۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 € :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو



 TEY داهجلا باتك

 .قوقحلا نم هيلع ام ءادأل هلام جارخإ ىلع هركيو

 .كلذ ريغو

 لب «صوصنلا هذه نم ةانثتسم تسيل اهاثمأو روصلا هذهو
 .ًاعطق اهب تديرأ الو اهوانتت ل صوصنلا

 ريغب هيخأ ةيشام مكذحأ ٌنبلحُي ال» :رمع نبا ثيدح امأو

 .هتحص ىلع قفتم «حيحص ثيدحف «((هنذإ

 بالتحا زاوج يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخا دقو

 «""هريغل اهبالتحا زوجي ال هنأ هبهذم يف فالح الو «برشلل ةيشاملا

 ."رامثلا يف ةنبخلاك وهو

 مع نبا ثيدحب [آ/١٠٠] ًاذخأ نيتياورلا ىدحإ يف هعنمف

 .ةرمس ثيدجب ًاذخأ ىرخألا يف هزّوجو
 ثيدح نإف ؛حصأ رمع نبا ثيدح :لاق عنملا حجر نمو

 .هنم هعامس يف فلت وهو هنع نسحلا ةياور نم ةرمس

 ءهنع عفان نع هريغو ثيللا ةياور نمف رمع نبا ثيدح امأو

 .هتحص يف بير الو

 ‹«عرضلا ف نوزح نيللا نأ ةرمثلا نيبو هنیب قرفلاو :اولاق

 .برشلا ربغل يأ )۱)

 .۳۷۹ /۱۰ فاصنإلاو ۳۳۹٣/۱۳ ةمادق نبال ىغملا :رظنا (۲)



E:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .اهتنازخ يف لاومألا نزخك

 نأ ربخأو كلذب ملسو هيلع هللا ىلص يلا اههبش اذهو

 .اهرسكب نئازخلا نم لاومألا جارختساك عورضلا نم اهجارختسا

 «ةنوزخ ريغ ةرجشلا يف ةيداب ةرهاظ اهنإف ؛ةرمثلا فالخب اذهو

 .كلاملا نذإب الإ اهنم لكألا مرح ةنازخلا ىلإ تراص اذإف

 نأل ءاهبيط دنع رامثلا ىلإ دتشت ةوهشلاف :ًاضيأو اولاق

 هللا ىلص يلا زوج اذهو ءاهيلإ ليملا ةديدش سوفنلاو اهارت نويعلا

 اوكش امل ايارعلا يف اهنود وأ قسوأ ةسمخ يف ةنبازملا اهيف ملسو هيلع

 ."هیدیاب نمث ال هنأو اه مهتوهش هیلإ

 اهدادتشاك "هل ةوهشلا دتشت الو «ىرُب ال هنإف ؛نبللا فالخب

 .رامثلا ىلإ

 .اهيلإ :عوبطملا يف (1)
 يف ايارعلا عيب ين صخر ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ» :ةريره وبأ ىور (۲)

 .«قسوأ ةسخ نود وأ قسوأ ةسخ

 عيب باب-۸۳ «عویبلا باتك يف حتفلا عم ٤/ ٤٥۲ هحیحص يف يراخبلا هاور
 .ةضفلا وأ بهذلاب «لخنلا سوؤر ىلع رمثلا

 بطرلا عيب ميرحت باب-١٠ «عويبلا باتك يف ۱۱۷١/۳ هحیحص يف ملسمو

 .ايارعلا يف الإ رمتلاب

 .هيلإ :عوبطملا يف (۳)



 Té داهجلا باتك

 يه لب «لاحب يمدآلل اهيف عنص ال رامثلاف ًاضيأو :اولاق

 .هلعف الو يمدآ بسک نم دلوتت مل هناحبس هللا قلخ

 «فلعلا وهو كلاما لام نيع نم دلوتي هنإف نبللا فالخب

 “هتاعارمو ءاهايإ هيعرو اهيلع همايق نم دب الف ةمئاس تناك نإو
 .تقو لک اه

 ليلق ةيشاملا ىلإ ةبسلاب هنأ الإ ءرامثلا ين ناك نإو اذهو

 نم لقأ اهتنؤمف «موي لك رجشلا ىلع موقي نأ جاتحجي ال هنإف ءًأدج

 .يشاوملا نابلأ نم هبشأ تاحابملاب يهف ءريثكب ةيشاملا ةنؤم

 نع اهجرخأ اهرجشو اهضرأب اهبابرأ صاصتخا نأ الإ

 يف هبشلا لمُعف ءاهلقنو اهلكأ غوسي يتلا ةكرتشملا تاحابملا مكح

 .هل رضملا لقنلا نود كلاملاب فحجي ال يذلا لكألا

 ناكو «عنملا يف اهب رامثلا قاحلإ لطب تحص نإ قورفلا هذهف

 .ىلوأ نيللا يف عنملا ثيدح ىلإ ريصلملا

 ةحابإلا تناك «نيبابلا نيب قرف الو ةرثؤم ريغ تناك نإو
 ريغ بلتحملل ًالوانتم يهنلا ثيدح نوكيف ذئنيحو ءامهه ةلماش

 ةحابإلا ثيدحو «رامثلا نم ةنبخ ذختملاك "هلت لب «براشلا

 !!! لصألل فيرحت وهو ."هتلاعإ نم دب الو" :(هتاعارمو) ناكم عوبطملا يف (1)

 .قايسلل قفاوم تبث او .هبلتحي :لصألا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4٦

 .هربغ نود طقف براشلا بلتحملل لوانتم

 ٹیدح يف ملسو هيلع هللا یلص هلوق قیرفتلا اذه ىلع لدیو
 ناك ؛لمحلل بلتحا ولف ««لمجم الو «برشيلو بلتحيلف» ةرمس
 ءرمع نبا ثيدح يف هنع يهنلا بالتحالا وه اذهف «هيلع ًامارح

 .ملعأ هّللاو

 امنإ يهنلا نأب رعشُي ام عنملا ثيدح ين نأ ًاضيأ هيلع لديو

 مكدحأ بح ») :لاق هنإف ء[ب ]٠٠١/ هبرش نود نبللا لقن نع وه

 ٠«هماعط لقتنیف هتنازخ باب رسکیف هتبرشم یتؤت نا
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح «زاوجلا ىلع لدي امو

 :لاقف قلعملا رمثلا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ هدج
 .«هيلع ءيش الف ؛ةنبخ ذختم ريغ ةجاح يذ نم هنم باصأ نم»

 نب دمحمو ءورمع نع نالجع نب دمحم ةياور نم وهو

 ."ننسلا لهأ هجرخأ نسح ثيدحلاو «ملسم هب جتحا نالجع

 هل :لوقن نحنو «جاتحلا لكأ زاوج ىلع ليلد اذهف :ليق نإف

 وه ««هيلع ءيش ال» :هلوقو ءةميقلا هيلعو «ةرورضلا دنع لكأي نأ

 .مرغلل ال ةبوقعلل يفن

 .ه رخت قبس دقو (۲)



 ۳4۷ داهجلا باتك

 :نيهجوب يور ثيدحلا اذه ن :باوجل اف

 هيلع سيلف ةنبخ ذختيف «ذخأي ملو هيفب لكا نإو» :امهدحأ
۱ 

 ءىش

 نامضلا بجي اغنإو ءهيلع ءيش ال لكألا نأ يف حيرص اذهو

 .نيمسق امهلعج اذهو .ةنبخ ذختا نم ىلع

 ريغ «ةجاح يذ نم هيفب باصأ نمو») هلوق :يناثلا ظفللاو

 ةمارغ هيلعف «هنم ءيشب جرخ نمو «هيلع ءيش الف ؛ةنبخ ذختم

 ."«ةبوقعلاو هيلثم

 نأو «هيلع ءيش ال ةجاحل هنم لكألا نأ يف حیرص اذهو

 .هلكأ ام ريغ هنم جرخملا ىلع بج امنإ نامضلا

 لكآلا ىلع نامضلا نوبجوي لب «نوقرفي ال نوعزانملاو
 .هريغو جاتحلا نيب هيف نوقرفي الو ءًأعم جرخملاو

 «هنيب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قرف ام نيب عمج اذهو

 .اعم نيظفللا ىلع ةجح ثيدحلاف ؛هلاطبإ يف حيرص صنلاو

 لب «ةجاحلا لاجب ةحابإلا نوصخي ال نوزوجملاف :ليق نإف

 .هنيب عراشلا قرف ام نيب اوعمج دقف هريغو جاتحملل لكألا نوزوجي

 . "4 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۱)

 .هجيرخت قبس دقو «ننسلا لهأ هجرخأ ام وه (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 مكحلاو «ةرورضلا نم معأ لكألل ةغوسملا ةجاحلا :ليق

 .ةجاحلا عم رئاد زاوجملا انإو «هيف ةرورضلل ركذ الو ءاهب قلعم

 لكأ ىلإ ةجاحلا اهنإف ءةجاحلاب ايارعلا عيب قيلعت ريظن وهو
 .انه كلذكف ًاقافتا ةرورضلا ربتعت الو «بطرلا

 كلذك ناك امو «بلاغلا جرم جرخ دق ظفللاف اذه ىلعو

 .ًاقافتا هل موهفم الف

 هركذ يذلا ورمع نب عفار ثيدح ًاضيأ زاوجلا ىلع لدي امو

 .'يذمرتلا هححص دقو باتكلا يف دواد وبآ

 :هجوأ ةثالثل رطضملا ىلع هلمح حصي الو

 ءراصنألا لخن يمرأ ًامالغ تنك :لاق يرافغلا ورمع نب عفار ثیدح وه (۱)

 :لاق «؟لخنلا يمرت مل مالغ اي» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا يب يتاف

 :لاقف هسأر حسم مث «اهلفسآ يف طقس ام لکو لخنلا مرت الف» :لاق .لکآ

 .«هنطب عبشأ مهللا»

 هنإ لاق نم باب-٤۹ «داهجلا باتک يف ۹۰-٩۱ /۳ هننس يف دواد وبأ هجرخآ

 .هل ظفللاو- طقس ام لكا
 ةصخرلا يف ءاج ام باب-٤٠ «عويبلا باتك يف ٥۸٤/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .بيرغ نسح :لاقو .اهب راّملل ةرمثلا لكا يف
 ةيشام ىلع رم نم باب-۷٦ «تاراجتلا باتك ين ۷۷١ /۲ هننس يف هجام نباو

 .؟هنم بیصي له طئاح وأ موق

 . ٥٦٤ :مقرب دواد يأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ۳۹ داهجلا باتك

 لو ءلكألا هل قلطأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ :اهدحأ

 يف ىلاعت لاق امك "ةرورضلا لاوز دنع كرتاو ,تررطضا اذإ لك" :لقي

 بوكر نع هلاس يذلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق امكو ءةتيما

 .”«أرهظ دجت ىتح ءاهيلإ تثجلا اذإ فورعملاب اهبكرا» هيده
 طقف ةرورضلا لجأل يه اغنإ ةحابإلا تناك ول هنأ :يناثلا

 هيلع هللا ىلص ينلاو «لاومألا رئاسك هتمذ ]1/٠١١[ يف لدبلا تبلل

 .عنتم ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «لدبب هرمأي مل ملسو

 هيف سيل دواد يبأ باتك يف ثيدحلا ظفل نأ :ثلاثلا

 ‹«لكآ :لاق «« ؟لخنلا يمرت مِل مالغ اي »:لاق هنإف «ركذ ةرورضلل

 . 7( طھقسپ ام لكو «لخنلا مرت ال » :لاقف

 .. لكأ هل حاباف «لمحلل ال لكألل اهيمري هنأ هربخاف

 .ىذألا ةرثك نم هيف ال ىمرلا نم هعنمو ”طقاستملا

 :لاق ؟مهلخن يمرت مل عفار اي » :لاق هظفلو يذمرتلا هاورو

 بوكر زاوج باب-٥٠ «جحلا باتک يف ٩٩۱/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم .اهيلإ جاتحا نمل ةادهملا ةندبلا

 . طقس :عوبطملا يف (۲)

 .هج رخت قبس (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 .طقاسلا :عوبطملا ين )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0

 .«هللا كعبشأ «عقو ام لكو «مرت ال :لاق «عوجلا هللا لوسر اي تلق

 ةحابإ ىلع لدي امهالكو .لوألل ًاضراعم سيل ظفللا اذهف

 .ىلوأ عوجلا دنع ةحابإلا نأو ءلكألا

 دقو «ليبحرش نب دابع ثيدح :ًاضيأ زاوجلا ىلع لدي امو
 ."'دانسإلا حيحص وهو «بابلا يف دواد وبآ هرکذ

 .روهظلا ةياغ يف هب لالدتسالاو

 يبأ نع "الإ هب ثّدحُب م هنآب هدر سانلا ضعب فّلکت دقو

 ناطیح نم ًاطئاح تلخدف «ةَس ینتباصا :لاق «لیبحرش نب دابع ثیدح وه (۱)

 ذخأو ينيرضف هبحاص ءاجف «يبوث يف تلمحو تلكاف ًالبنس تكرفف ءةنيدملا

 ناك ذإ تمْلع ام» :هل لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیتاف «يبوث

 «يبوث يلع رف هرمآو «ابغاس») :لاق وأ ««ًاعئاج ناک ذإ تمعطأ الو الهاج

 .ماعط نم قسو فصن وأ ًاقسو يناطعأو

 نبا يف باب-۹۳ «داهجلا باتک ين ۸۹/۳٣-٩۰ هننس يف دواد وبآ هجرخأ

 .هظفل اذهو .هب رم اذإ نبللا نم برشيو رمتلا نم لكأي ليبسلا
 .ءادعتسالا-١۲ «ةاضقلا بادآ باتك يف ٦۳١/۸ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 نم باب-1۷ «تاراجتلا باتك يف ۷۷۰-۷۷۱ /۲ هننس يف ةجام نبا هجرخأو

 .؟هنم بيصي له طئاح وأ موق ةيشام ىلع رم
 .۲۲۸۱ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 اهيضتقي قايسلا نأ الإ «قاحلإلا ةمالع نود ءةيشاحلا يف ةبوتكم "الإ" :ةملك (۲)

 .ملعأ هللاو «عضوملا اذه يف



 1۳01 داهجلا باتك

 .سايإ نب رفعج رشب

 يذلا تاقثلا ظافحلا نم اذه رشب ابأ نإف «دراب فّلكت اذهو

 هاور ثيدحلا :اولاقف ءاذه نم دعب وه ام نورخآ فّلکتو

 درف ملسو هيلع هللا یلص ينلا هرقاف » :هظفلو «يئاسنلاو هجام نبا

 .'«ماعط نم قسوب هل رمأو «هبوث هیلإ

 «طئاحلا بحاص يراصنألا وه قسولاب هل رومأملاف :اولاق

 .هلبنس نع هل ملسو هيلع هللا یلص ينلا نم ًاضیوعت اذه ناکو

 لكآ وه اغنإ قسولاب هل رومأملا ناف «نّيب كانت اذهو

 ىلص ينلاو «هيلع الإ لدي ال قايسلاو «ليبحرش نب دابع لبنسلا

 .ًاقسو همعطأو هبوث هيلإ در ملسو هيلع هللا

 يبوث يلع درف» :لاق هناف كلذ يف حيرص دواد يبآ ظفلو

 ."«ًاقسو يناطعأ و

 يبأ نبا انثدح يذمرتلا هاور ام :ًاضيأ زاوجلا ىلع لدي امو

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ميلس نب ىيجب انثدح براوشلا

 .(يل رمآف)) :يئاسنلا ننس نم عوبطملا يف ءاج هنآ الإ .ًافنآ هج رخت قبس (۱)

 .هل يعاد ل فيرحتو اط وهو . "اط" :عوبطملا ف )۲(

 .هڅرخت قبس (۳)



oYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ًاطئاح لخد نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا

 .'«ةنبخ ذختي الو لكأيلف

 للعلا باتك يف يذمرتلا لاق :ًالولعم ناك نإو ثيدحلا اذهو

 ميلس نب ىيحم :لاقف «ثيدحلا اذه نع ًادمم تلأس :هل ريبكلا

 .همالک مت ".اهیف مهي هللا دیبع نع ثیداحأ يوري

 .طلغ ثيدحلا اذه :نيعم نب ىح لاقو

 «قدصلا هلع اذه ميلس نب ىيحي :يزارلا متاح وبأ لاقو

 . "هب جتحي الو ظفاحلاب سیلو

 هللا دیبع نع ثیدحلا رکنم وهو «ساأب هب سیل :یئاسنلا لاقو
(o) (3 مع نبا  

 يف ةصحخرلا يف ءاج ام باب-٤٠ «عويبلا باتك يف ٥۸۳/۳ يذمرتلا عماج (1)

 نم الإ هجولا اذه نم هفرعن ال «بيرغ ثيدح :لاقو .اهب راملل ةرمثلا لكأ

 .میلس نب ییجی ثیدح
 رم نم باب-۷٦ «تاراجتلا باتک يف ۷۷۲ /۲ هننس يف هجام نبا هجرحخآو

 ؟هنم بيصي له طئاح وأ موق ةيشام ىلع

 € :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ه١/١٠ ريبكلا يذمرتلا للع (۲)
 ٠١١/۹. لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۳)

 .اطخ وهو «ورمع :لصألا يف ()

 )٥( نازیملا ناسل :رظنا ٤۳۲ /۷« بیذهتلا بیذهتو ٠۹۸/۱۱.



 ror داهجلا باتك

 اذه ناكل «مموصأ ىلإ ءاهقفلا نم انيعزانم انمكاح ول نكلو

 لاجر نم ميلس نب ىيحي نأل ؛مهوق ىلع ةجح ثيدحلا

 ءهيف هريغ هفلاخ لاصتا وأ عفر وأ ةظفلب درفنا ول وهو «نيحيحصلا

 قثوأ ناک ولو [ب/۱١٠] «هفلاخ نم ىلإ اوتفتلی ملو هل اومکحل

 !؟رئاظنو لوصأ هل لب هيف فلاخُي مام ىور اذإ فیکف رثکأو

 اغإو لولعم اندنع ثيدحلاف ةقيرطلا هذهب ىضرن ال انكلو

 ملعأ هللاو .ًادامتعا ال ًارابتعا هانقس

 ديبع وبأ هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 صخر » :لاق ءاطع نع جيرج نبا نع بيرغلا يف ""مساقلا

 نأ طئاحلاب رم اذإ رطضملا عئاجلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .« ةنبخ ذختي الو «هنم لکاي

 .ثيداحألا رئاس نم دارملا نْيبي دييقتلا اذهو

 نأ نع ًالضف ءاهب جتحُي ال يتلا ليسارملا نم اذه :ليق

 .ةحيحصلا تادنسملا اهب ضراعي

 «ثيداح ألا نم انركذ ام فلاخي ال وهف ؛ةجح ناك ولو مث

 فلاخي ء«رطضملا ريغ نأ ىلع لدي هموهفمو ءانقفاوي هقوطنم لب

 !! يعاد ال ةدايز يهو .مالس نب مساقلا ديبع وبأ" :عوبطملا ف )۱(

 .رصم-ةيبرعلا ةغللا عمجم عبط ٤/ ٠٠١ ديبع يبأل ثيدحلا بيرغ (۲)



o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ليصفت هيف لب «هل مومع ال موهفملاو قح اذهو «كلذ يف رطضلا

 دقت دقو ديعس يبأ ثيدح “"زاوجلا ىلع لدي امو

 ."ملسم طرش ىلع هدانسإو
 هحيحص يف نابح نبا هاورو

 دق ناكو هب درفت يريرجلا ًاديعس ناب هل يقهيبلا ليلعت امأو

 یور امنو نوراه نب ديزي هنع هاور يذلاو «هرمع رخآ يف طلتخا

(۳) 

 :نيهجو نم هباوجف طالتخالا ضعب هنع

 ىلع نوراه نب ديزي عبات دق ةملس نب دامح نأ :امهدحأ

 ..یدق هنم داح عامسو .“ًاضیا يقهيبلا هركذ «هتیاور

 زيي ال نمم يوارلا ناك اذإ ةلع نوكي امنإ اذه نأ :يناثلا

 اذإ هلاثمأو نوراه نب ديزي امأو ءهميقس نم هحیحص خیشلا ثیدح

 نوزيمي مهنإف ‹طالتخالا ضعب هثیدح يف عقو دق لجر نع اوور

 .ًاضيأ زاوجلا :عوبطملا يف )١(

 .هججرخت قبسو (۲)

 .ناسحإلا عم ۸۷ /۱۲ نابح نبا حیحص (۳)

 )٤( یربکلا يقهيبلا ننس ٩/ ۳٠٠.

 هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو ۳/ ۷.

 بكاوكلاو «يقهيبلل ىربكلا ننسلا ةيشاج ٠٠١ /۹ يقنلا رهوجلا :رظنا )٥(

 ٤١. :ص تاربللا



 Too داهجلا باتك

 ''"ثيدحك «بابلا ثيداحأل قفاوم هثيدح نأ عم اذه

 «ليبحرش نب دابعو «ورمع نب هللا دبعو «ورمع نب عفارو «ةرمس

 .الصأ هل ناو ظوفحم هنأ ىلع لدی اذهو

 .هربغو نابح نبأ هححص اذهو

 .ثيداحاك :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳٦

 “ةءاطلا باب

 '« اهنم اوجرخ ام اھیف اولخد ول » :ثیدح رکذ

 لكشتسا دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 اولازي مل»و ««ادبا اهنم اوجرخ ام» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق

 نم هنأ مهنم ًانظ الإ هولعفي ل كلذ اولعف ول مهنوك عم ««اهيف

 .نيلواتم اوناكو مهيلع ةبجاولا ةعاطلا

 ءرمألا سفن يف ةيصعم اهايإ مهوخد نأ :اذه نع باوجلاو

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(47) :مقر بابلا ۹۲-4۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع . ٤۲۸/۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .ةعاطلا

 ثعب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» :هنع هللا يضر يلع ثيدح وه )٨(

 نآ مهرمأو ًاران ججأف ءاوعيطيو هل اوعمسي نأ مهرمأو الجر مهيلع رمو ءًأشيج

 نأ موق دارو ءرانلا نم انررف امنإ :اولاقو ءاهولخدي نأ موق ىباف ءاهيف اومحتقي

 اهيف اولخد وأ اهولخد ول :لاقف ملسو هيلع هللا یلص ينلا كلذ غلبف ءاهولخدي

 .«فورعملا يف ةعاطلا امنإ ءهللا ةيصعم يف ةعاط ال :لاقو ءاهيف اولازي

 باب-۹٥ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ٠٠١ /۷ هحيحص يف يراخبلا هجرح أو

 .يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ةيرس

 ةعاط بوجو باب-۸ «ةرامإلا باتك يف ۱٤٦۹/۳ هحيحص يف ملسمو

 .ةيصعملا يف اهيرحتو ةيصعم ريغ يف ءارمألا

 ةيصعمب رمأ نم ءازج-٤٠ «ةعيبلا باتك يف ۱۷۹/۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .عاطاف



 Tov داهجلا باتك

 كلذ له اوملعي ىتح 'اوتبثتيو ءاوردابيال نآ مهيلع بجاولا ناکو
 تبلت ريغ نم ماحتقالاو موجملا ىلع اومدقأف ؟ال مأ هلوسرو هلل ةعاط

 [/۲۲٥۱.اهیف اولازی م مهن مهتبوقع "ناکف «رظن الو

 رابخإلا نإف ؛منهج ران يف مهدولخ يطعي ال («ادبا» :هلوقو

 يف ىلاعت لاق ءايندلا دبأ هب داري ام ًاريثك دبألاو ءايندلا ران نع وه اغنإ

 ."(ادبأ هوكمَكي نو :دوهيلا قح

 نولاأسيو «رانلا يف توملا نونمتي مهن رافكلا نع ربخأ دقو

 “)۵ يلع يضقي نا مهبر

 ءاحزام ناك لجرلا اذه نأ تاياورلا ضعب يف ءاج دقو

 .“حازملا ةرثكب ًافورعم ناكو

 .اوتبثتي نأو :عوبطملا يف (1)

 .تناكف :عوبطملا يف ()

 ٠١. :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 ."توملاب" ةدايزب ."توملاب مهيلع" :عوبطملا يف )٤(

 )٠( :فرخزلا] كبر ايلَع ضقيل كلام اي اوداو# :ىلاعت هلوق يف كلذو ۷۷[.

 .يلع ثيدح ال «يردخلا ديعس يبآ ثیدح يف ًاحزام هنوک ءاج )٨(

 ةعاط ال باب-٠٤ ءداهحلا باتك يف ۹٩٩-٩٥٩ /۲ هننس يف هجام نبا :هجرخآ

 .هللا ةيصعم يف

 1۲ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸

 . "كلذ لعف ىتح هوبضغأ مهنأ فورعملاو

 يف رمألا ةالو عاطأ نم "”ةبوقع "ىلع ليلد ثيدحلا ينو

 ةيصعملا مثإ لب هللا دنع ًارذع هل دهي ال كلذ نأو “هللا ةيصعم

 اذه لدي اذه ىلعو ءاهبكتري مل رمألا الول ناك نإو «هل قحال

 .قيفوتلا هللابو «ههجو وهو ثيدحلا

 .هجيرخت قبس دقو .يلع ثيدح نم هيلع قفتملا وهو (1)
 .نآ ىلع :عوبطملا ي (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 ثيدحلا ينو" :عوبطملا يف ةرابعلا نوكتف .'ًأيصاع ناك هللا ةيصعم" :عوبطملا يف )٤(

 ."ايصاع ناك هللا ةيصعم يف رمألا ةالو عاطأ نم نأ ىلع ليلد

 ام يردأ الف .نيترابعلا نيب ناتشو «بيجع بيرغ لصألا يف ال فيرحت وهو

 .!!؟تافيرحتلا هذه لثم ىلإ يعادلا



 1۳۹ داهجلا باتك

 "لتاقي م ىلع باب
 ."«لقعلا فصنب مه رماف» :ثیدح رکذ

 ضعب لاق :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 مهنأل «مهمالسإب هملع دعب لقعلا فصنب مه رمأ اغنإ :ملعلا لهأ

 نمك اوناكف «رافكلا ينارهظ نيب مهماقب مهسفنأ ىلع اوناعأ دق

 .هريغ ةيانجو هسفن ةيانجج كله

 ةمجرتو ٠١١/١-٠٠٤. دواد يبأ ننس يف )٠٠٤( :مقر بابلا وه بابلا اذه (1)

 ؟نوكرشملا لتاقي ام ىلع باب :هيف بابلا
 نم عوبطملا يف دوجوم وه امنإ ميقلا نبا هيلع ملكت يذلا ثيدحلا نأ الإ
 نع يهنلا باب :هتمجرتو )٠٠١(« :مقر بابلا يف ٠٠٤/۳-٠٠١ ننسلا ةخسن

 .دوجسلاب مصتعا نم لتق
 ٤٤٦/۳. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 ىلإ ةيرس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب :لاق هللا دبع نب ريرج ثیدح وه (۲)

 يتلا كلذ غلبف :لاق ءلتقلا مهيف عرساأف «دوجسلاب مهنم سان مصتعاف «معلخ
 ميقي ملسم لك نم ءيرب انأ» :لاقو «لقعلا فصنب مه رمأف ملسو هيلع هللا ىلص

 .«امهاران یءارت ال» :لاق ؟' «هللا لوسر ای :اولاق .«نیکرشملا رهظآ نیب

 ءاج ام باب-۲٤ «ںیسلا باتک يف ۱۳۳-۱۳۲ ٤/ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 .يراخبلا نع هلقنو .هلاسرإ حجرو .نيكرشملا رهظأ نيب ماقملا ةيهارك يف

 ."لقعلا ةلمج نود حيحص" :۲۳۰ ٤ مقر دواد بأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰

 .“ًالاوقأ هيف يرذنملا ركذ «امهاران ايارتت ال» :هلوقو

 نأ ثيدحلا ىنعم نم رهظي يذلاو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 لإ وعدت يهو «مهتمالعو ""لوزنلا موقلا راعش يه رانلا

 .مهملاسو اهلهآ رواج اهب ملأ اذإف اهب سناي قراطلاو

 يف دقوت امنإ اهنإف ةرخآلا ران ىلإو ناطيشلا ىلإ وعدت نيكرشملا رانف

 .هنيد زازعإو هتعاط ىلإو هللا ىلإ وعدت نينمؤملا رانو هللا ةيصعم

 !؟امهنأش ناذهو نارانلا قفتت فيكف

 ريثكلا ىنعملا ىلع لمتشملا ءهلزجأو مالكلا حصفأ نم اذهو

 .ةرابع زجوأب ليلجلا

 نع هيبآ نع ميكح نب زهب ثيدح نم يئاسنلا ىور دقو
 نم رثكأ تفلح ىتح كتيتأ ام هللا لوسر اي :تلق» :لاق هدج

 نم ناك يتلاو «دواد يبأ ننس رصتحم نم عوبطملا يف لاوقألا هذه دجوت ال (۱)

 . ٤۳۸/۳ يف اهدوجو ضرتفملا

 :لاوقآ ةثالث ۲۳١-۲۳٠ /۲ ننسلا ماعم يف يباطخلا ركذ دقو

 .امهامكح يوتسي ال هانعم :لوألا

 نأ ملسمل زوجي الف «رفكلاو مالسإلا يراد نيب قرف دق هللا نآ :هانعم :يناثلا

 .مهدالب يف رافكلا نكاسي
 برعلاو «هلكشو هيده ين هب هبشتي الو كرشملا ةميسب مستي ال هانعم :ثلاثلا

 .هتمس ام يآ «"كريعب ران ام" :لوقت

 .لوزنلا دنع :عوبطملا يف (۲)



 ۳۹۱ داهجلا باتك

 تنك ينإو كنيد يتآ الو ‹كيتآ ال نآ -هيدي عباصأل- نهددع

 هجوب كلاسأ ينإو «هلوسرو هللا ينملع ام الإ ئيش لقعأ ال ًءرما

 :لاق ؟مالسإلا تايآ امو :تلق .مالسإلاب :لاق ؟انيلإ انبر كثعب اجب هللا

 يتؤتو «ةالصلا ميقتو «تيلختو ءهللا ىلإ يهجو تملسأ :لوقت نآ

 نم هللا لبقي ال «ناریصن ناوخآ مرع "ملسم ىلع ''ملسم لک «ةاکزلا

 ."«نيملسملا ىلإ نيكرشملا قرافي وأ ءالمع ملسي ام دعب كرشم
 هيلع هللا یلص ينلا نع ةرمس ثيدح نم دواد وبآ رکذ دقو

 .«هلشم هنإف ؛هعم نكسو كرشملا عماج نم» ملسو

 هللا ىلص ينلا نع لوحكم نع دواد يبأل ليسارملا ينو
 [ب ]٠١۲/ .«ودعلا ءازإپ ةيرذلا اوكرتت ال» ملسو هيلع

 .ًاطحخ وهو .ملسما :عوبطملا يف (1)

 .اطخ وهو .ملسملا :عوبطملا يف (۲)

 .لجو زع هللا هجوب لاس نم-۷۳ «ةاكزلا باتك يف ۸۷ ٥/ یبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 .هنيد نع دترملا باب-۲ «دودحلا باتک يف ۸٤۸/۲ هننس يف هجام نبا یورو

 .طقف ثيدحلا رخآ ىلإ «...كرشأ كرشم نم هللا لبقي ال» :هلوق

 ۲٤٠۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .كرشلا ضرأب ةماقإلا باب-١۸٠ «داهجلا باتك يف ۲۲٤/۳ دواد يبآ ننس )٤(

 E :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۲۳ :ص دواد يبل ليسارملا ()



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۳۹۲

 "يلا نيب قيرفتلا يف باب

 سمش ظفاحلا لاق :”بابلا ثيدح يرذنملا ركذ دعب لاق

 يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىورو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا

 .«امهنیب قرفت الو ءًاعیج امهعبو امهعجتراو امھکردأ» :لاقف

 ملو ءامهطرش ىلع حيحص وه :لاقو مكاجلا هجرخأ

 ."هاجرخ

 :لاق يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم يذمرتلا عماج ينو

 نيب قرف نم)») :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 لاق «(ةمايقلا موي هتبحأآ نيبو هنیب هللا قرف ءاهدلوو ةيراحلا

 .(۱۳۳) :مقر بابلا ۱٤٤-۱٤٥ /۳ دواد یبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع ۲۹/٤-۳۰. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 هاهنف ءاهدلوو ةيراج نيب قرف هنأ هنع هللا يضر يلع نع نوميم ثيدح وهو (۲)

 ۾ نوميم :دواد وبآ لاق مث .عيبلا درو كلذ نع ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 .نينامثو ثالث ةنس مجامجلاو «مجامجلاب لتق ءأيلع كردي

 0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هلسحو

 «نيخيشلا طرش ىلع بيرغ ثيدح اذه :لاق مث ۲ مكاحلا كردتسم (۳)

 .ىهذلا هقفاوو هاجر لو



 1 داهجلا باتك

 بيرغ نسح :يذمرتلا
 ."هجرخب ملو «ملسم طرش ىلع حیحص :لاقو «مکاحلا هجرخآو

 جرخي مو هللا دبع نب "ييح هدانسٳ ين ناف «هلاق امک سیلو
 .نيحيحصلا يف هل

 .ریکانم هثیدح يف :دمحا لاقو

 .“رظن هيف :يراخبلا لاقو
 .(اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم») :هيف يذمرتلا ظفلو

 قرفلا ةيهارك يف ءاج ام باب-۲٠ «عويبلا باتك يف ۸٠١ /۳ يذمرتلا عماج (1)
 نيب قرف نم» :هظفل نأ الإ .عيبلا يف اهدلوو ةدلاولا نيب وأ نيوخألا نيب

 .ميقلا نبا هيلع هبنيسو «اهدلوو ةدلاولا

 ٠٠۳۲. مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .«اهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم» :ظفلب ٠١ /۲ مكاحلا كردتسم (۲)

 .مكاحلا كردتسم نم حيحصتلاو .اطخ وهو ."نيسح' :لصألا يف ()

 )٤( لاجرلا ةفرعمو للعلا ۳/١١١.

 )٥( ريبکلا خيراتلا ۳/ ۷١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4٤

 “ نيغلابلا يف ةصخرلا باب
 ."بابلا ٹیدح رکذ

 حيحص يفو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ىلص هللا لوسر ىهن :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم مكاحلا

 ىلإ هللا لوسر اي :لیقف ءاهدلوو مالا نيب قرفي نآ ملسو هيلع هللا

 حيحص :لاقو «(ةيراحلا ضيحتو «مالغلا غلبي یتح» :لاق ؟یتم

 ."هاجرخي ملو ءدانسإلا

 باب :هيف بابلا ةمحرتو «(۱۳۶) :مقر بابلا ۱٤٩/۳-۱٤۷ دواد يبأ ننس (۱)

 .۳۲-۳۱ ٤/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو .مهنيب قرفي نيكردملا ين ةصحخرلا

 رکب يبآ عم انجرخ :لاق ءيبأ يثدح :لاق ةملس نب سايإ ثيدح وهو (۲)

 «ةراغلا اننشف «ةرازف انوزغف -ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع هرّمأو-

 مهنيب عقوف «مهسب تيمرف ءاسنلاو ةيرذلا هيف سانلا نم قع ىلإ ترظن مث

 عشق اهيلعو «ةرازف نم ةأرما مهيف ركب يبأ ىلإ مهب تجف اوماقف ءلبجلا نيبو

 تمدقف ءاهتنبا ركب وبآ يلفنف «برعلا نسحأ نم اه تنب اهعم «مدأ نم

 يل به ةملس اي»» :يل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينيقلف «ةنيدمل

 .ثيدحلا ... ًابوث اه تفشك امو ءينتبجعأ دقل هللاو :تلقف ««ةأرملا

 ٠٤- ءریسلاو داهجلا بات يف ۱۳۷۵-۱۳۷۹ /۳ هحیحص يف ملسم :هجرخأو

 .ىراسألاب نيملسملا ءادفو ليفنتلا باب

 .00/۲ مكاحلا كردتسم (۳)

 .'باذک ناسح نباو ‹عوضوم :تلق' :هلوقب يهذلا هبقعتو



 o داهجلا باتك

 “"لاغلا ةبوقع يف باب
 :يرذنملا لوق ىلإ «""«هعاتم قرحب رمأي ملف» :ثيدح ركذ

 :لاق .دمح نب حلاص ىلع ثيدحلا اذه اوركنأ :ىنطقرادلا لاقو

 ۳ عیدحلا اذه لصأ الو «هيلع عباتي مل ثیدح اذهو

 .يتالا ثيدحلا دنع )٠٤٤١(. :مقر بابلا ٠٥۷ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ضرأ ةملسم ىلع تلخد :لاق ةدئاز نب دمحم نب حلاص ثيدح دصقي (۲)

 نع ثدحي يبا تعمس :لاقف «هنع الاس لاسف لع دق لجرب يتاف «مورلا

 دق لجرلا متدجو اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع باطخلا نب رمع

 هنع الاس لاسف ًافحصم هعاتم يف اندجوف :لاق ««هوبرضاو هعاتم اوقرحاف لغ

 .هنمثب قدصتو هعب :لاقف

 يف ءاج ام باب-۲۸ «دودحلا باتک يف ٥۰/٤ هعماج يف يذمرتلا :هحرخأو

 ....هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدحلا اذه" :لاقو .هب عنصُي ام لاغلا

 نب دمحم نب حلاص اذه ىور امنإ :لاقف ثيدحلا اذه نع ًادمحم تلاسو :لاق

 ريغ يف يور دقو :دمح لاق .ثيدحلا ركنم وهو «يثيللا دقاو وبآ وهو «ةدئاز

 ."هعاتم قرح هيف رمأي ملف لاخلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيدح

 . ٥۸١ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 ريبحلا صيخلتلاو ۳٤۹/۲ يزوجلا نبال قيقحتلا :اذه ينطقرادلا لوقل رظنا (۴)

 ٤/1

 ىلع يذمرتلا مالك لقن ثيح ٠٠/٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم ()

 .ةمئألا نم دحاو ريغ هيف ملكت :ةدئاز نب دمحم نب حلاصو" :لاق مث ثيدحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۹٦

 ركذ دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ««هقنع اوبرضاو» :هيف دازو «ثيدحلا اذه ربلا دبع نب رمع وبأ

 .'(هوبرضاو») :لدب

 ؛دمحم نب حلاص ىلع رودي ثيدح اذه :قحلا دبع لاق

 يراخبلا هفعض «هب جتحب ال «هفيعض ثيدحلا ركنم وهو
 )( ا 8
 . یھس «هرېعو

 .لولغلا يف اذهب نوجتجي هباحصأ ةماعو :يراخبلا لاقو .هب درفت هنإ :ليق دقو

 .همالك ركذو "...ينطقرادلا لاقو .ءيشب سيل لطاب اذهو

 .۲۲/۲ ربلا دبع نبال دیهمتلا (۱)
 .۸۰ /۳ یطسولا ماكحألا (۲)



 1۴۷ داهجلا باتك

 .«همهس هوعنمو» :ثيدح  بابلا ءانثأ يف يرذنملا ركذ مث

 اذه ةلعو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ريهزو «بيعش نب ورمع نع دمحم نب ريهز ةياور نم هنأ ثيدحلا
 .فيعض اذه

 . "يكمل اب سيلو «لوهجم وه لاقي اذه ريهزو :يقهيبلا لاق
 .“السرم ًاضیأ هاور دقو

 )٠٤١(. :مقر قباسلا بابلا ٠٥۸/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 . ٤١/٤ دواد يبآ ننس رصتخو

 نع دمحم نب ريهز نع ملسم نب ديلولا نع بويأ نب یسوم ثیدح وه (۲)
 ابآو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ») :هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع

 رجب نب يلع هيف دازو :دواد وبأ لاق .«هوبرضو لاغلا عاتم اوقرح رمعو ركب
 .((همهس هوعنمو)) -هنم هعمسآ ملو دیلولا نع

 ٥۸۲. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٤٤/۷. راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٩/ ٠٠١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۴)

 ٠٠١/۹. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۸

 “ةمينغلا نم نايذجي دبعلاو ةأرملا باب
 :لاق يعازوألا نأ يباطخلا ركذو :يرذنملا لاق 1| /]

 ."همالک رخآ اذه :هلوق ىلإ «نه مهسي

 :اهوق لمتجيو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 لصأ يف مهنيب كرشأ هنأ هب ينعت اهنآ ««لاجرلل مهسأ امك انل مهسأ»

 هنآ ال «لاجرلا یطعأ ام لثم اناطعأ هنآ :تدارأف «هردق يف ال «ءاطعلا

 .ملعأ هللاو .ءاوس ""هردقب نهاطعأ

 . يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(۲١٠) :مقر بابلا ۱۹۹/٤-۱۷٠ دواد يبأ ننس (۱)

 .ةمينغلا نم نايذحي دبعلاو ةأرملا

 یلص هللا لوسر عم تجرح اهنآ هیبآ مآ هتدج نع دايز نب جرشَح ثیدح دنع

 هللا ىلص هللا لوسر غلبف «ةوسن تس سداس «ربيخ ةوزغ يف ملسو هيلع هللا

 نذإبو نتجرخ نم عم» :لاقف «بضخلا هيف انيأرف انئجف ءانيلإ ثعبف «ملسو هيلع
 هللا ليبس يف هب نيعنو «رعشلا لزغن انجرح هللا لوسر اي :انلقف «؟نتجرخ نم

 حتف اذإ ىتح «نمق» :لاقف .قيوسلا يقسنو «ماهسلا لواننو «ىحرجلا ءواد انعمو

 ؟كلذ ناك امو ءةدج اي :اه تلقف :لاق «لاجرلل مهسأ امك انل مهسأ ربيخ هللا

 0۸٦. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .«أرمت :تلاق

 :لاق يعازوألا نا يباطخلا ركذو" :لوقي ثيح ٤/ ٥٠ دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 ةجحلا موقت ال فيعض هدانسإو «ثيدحلا اذه ىلإ بهذ هبسحأو :لاق نهه مهسي

 ."همالک رخآ اذه .هلثمب

 ۲٠۹/۲. ننسلا ملاعم يف هرظنا اذه يباطخلا مالكو

 .مهردقب :عوبطملا يف (۳)



 ۱۳۹ داهجلا باتك

 :هلوق ىلإ «"ءايلاب حياملا :"”بابلا ءانثأ يف يرذنملا لاق مث

 ."ةلمهملا ءاحلاب امهالكو

 ءىلعألل ىلعألا :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ةزانجلاو «“ريرسلل رسكلاب ةزانيلا كلذ يف هريظنو ءلفسألل لفسألاو

 ."تیملل حتفلاب

 ."ثانإلل رسکلاب

 )٠١١(. :مقر قباسلا بابلا ۱۷۲ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .«ردب موي ءاملا يباحصأ حيمأ تنك »:لاق رباج ثيدح دنع

 .۲۳۷۱ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يرذنملا رصتخم نم بيوصتلاو «فيرحت وهو ."ءاملاب" :لصألا يف (۲)

 :-فورحلا رخآ ءایلاب- حياملا' :لوقي ثيح ٥۱/٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 ثلاث ءاتلاب- حتاملاو .اهؤام لق اذإ كلذو ءولدلا المي رئبلا لفسأ نوكي يذلا وه

 .ه.ا"ةلمهملا ءاحلاب امهالكو .رثبلا ىلعأ نم يقتسملا وه :-فورحلا

 ريثألا نبال ةياهنلاو ۲١ /۲ يباطخلل ثيدحلا بيرغ :حتاملاو حياملا يف رظناو

 ٤/1.

 .فيرحت وهو .ريسلل :عوبطملا يف )٤(

 نبال ةياهنلاو ۲٠٤/١ يباطخلل ثيدحلا بيرغ :ةزانجلاو ةزانجلا يف رظناو )٥(

 ٠٠/١". ربثألا

 )٩( برعلا ناسلو ۱۸۷/۱ سوماقلا يف رکذ ۲/ »۲٦٤یشعألا حبصو ۷۸/۲ :

 .ىشنألاو ركذلا ىلع عقت اهنأ



TV:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "'رکشلا دوجس باب
 ."لاقم هيفو :يرذنملا لاق

 هيلع هللا ىلص ينلا دهش هنأ ةركب يبأ نع هدنسم يف دمحأ مامإلا

 رجح يف هسأرو «مهودع ىلع هل دنج رفظب هرشبی ریشب هاتآ ملسو

 ."ادجاس رخف ماقف «ةشئاع

 يف باب :هيف بابلا ةمحرتو )۱۷٤(. :مقر بابلا ۰۲۱۹/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .ركشلا دوجس

 هللا ىلص يلا نع ةركب يأ نع هيبأ نع زيزعلا دبع نب راكب ةركب يبأ ثيدح دنع

 .هلل ًارکاش ًادجاس رخ هب رب وآ رورس ٌرمآ هءاج اذإ ناک هنآ ملسو هيلع
 يف ءاج ام باب-۲۵ «ريسلا باتک يف ٤/ ٠۲١ هعماج ين يذمرتلا هجرخاو

 نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح :لاقو .ركشلا ةدجس

 .زیزعلا دبع نب راکب ثیدح
 باب-۱۹۲ ءاهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٤٦/١ هننس يف هجام نباو

 .ركشلا دنع ةدجسلاو ةالصلا يف ءاج ام

 ۲٤۱۲. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نب زيزعلا دبع نب راكبو" :لاق ثيح ۸٦/٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 نب ءاربلا ثيدح نم ركشلا ةدجس ثيدح ءاج دقو .لاقم هيف :ةركب يبا

 .ه.|" كلذ ريغو كلام نب بعك ثيدح نمو «حيحص دانسإب بزاع
 .يهذلا هقفاوو ۲۹۱ ٤/ كردتسملا ين مكاحلا هححصو ١/ ٤٥. دمحأ دنسم (۳)



 ۴۷۱ داهجلا باتك

 يلا جرخ» :لاق فوع نب نمحرلا دبع نع ًاضيأ دنسملا ينو
 رخف «ةلبقلا لبقتساف لخدف «هتقدص وحن هجوتف ملسو هيلع هللا ىلص
 ينرشبف يناتأ ليربج نإ :لاقو هسأر عفر مث دوجسلا لاطأف ًادجاس
 نمو «هيلع تيلص كيلع ىلص نم :كل لوقي لجو زع هللا نإ :لاقف
 .'«ارکش هلل تدجسف «هيلع تملس كيلع ملس

 اذ دجو نيح دجس ًايلع نأ اضيأ دمحا مامإلا دنسم ينو

 ."الوتقم جراوخلا يف ةيدثلا

 نيح دجس قيدصلا ركب ابأ نأ روصنم نب ديعس ننس ينو
 ."باذكلا ةمليسم لتق هءاج

 ۳٠١/١. داعملا داز ققحت هنسحو .۱۹۱ /۱ دمحآ دنسم (۱)

 ١/ ۳٠۲. داعملا داز ققح هنسحو ۱٤١. /۱ دمحآ دنسم (۲)

 .دوقفملا دادع يف هرثکا لب «لماک ریغ روصنم نب دیعس ننس (۳)
 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠٥۸/۳ هفنصم يف قازرلا دبع جرخأ دقو

 .ةماميلا حتف هءاج نيح دجس هنأ قيدصلا ركب يبأ نع ۲

 داعملا داز يف ميقلا نبا ركذ امك كلذ ريغ ركشلا دوجس يف ءاج دقو

 1---٤".





 DAA يحاضألا باتك

 "يحاضألا باتک

 “يحاضألا بوجو يف ءاج ام باب

 مالکو ۳ع یدحلا «تیب لک لهآ ىلع نآأ» :ثیدح رکذ

(OD, 

 ."اياحضلا باتك" :دواد يبأ ننس يف باتكلا ةمجرت )١(

 ام باب :هيف بابلا ةمجرتو )١(. :مقر بابلا ۲۲۹/۳-۲۲۷ دواد يبآ ننس (۲)

 .يت الا ثيدحلا دنع .يحاضألا باجيإ يف ءاج

 نحنو :لاق «ميلس نب فخم انربخأ :لاق ةلمر يبأ نب رماع ثيدح وه (۳)

 «سانلا اهيأ اي» لاق :لاق تافرعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم فوقو

 يتلا هذه ؟ةريتعلا ام نوردتأ .ةريتعو ةيحضأ ماع لك يف تيب لهأ لك ىلع نإ

 .«ةيبجرلا سانلا اهنع لوقي

 :لاقو .باب-۱۹ «يحاضألا باتک يف ٤/ ۸۳-۸٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نوع نبا ثيدح نم هجولا اذه نم الإ ثيدحلا اذه فرعن الو «بیرغ نسح
 ١-. «ةريتعلاو عرفلا باتك يف ۱۸۹/۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ةبجاو يحاضألا باب-۲ «يحاضألا باتك يف ٠٠٤١ /۲ هننس يف هجام نباو

 .؟ال مآ يه

 ۲٤٩۱. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 ىلع يذمرتلا مالك ركذ نآ دعبف ٩۹۲/٤-۹٤. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ )٤(

 :ملسو هيلع هللا یلص هلوقب خوسنم ثيدحلا اذه نإ :ليق دقو":لاق ثيدحلا

 .«ةريتع الو عرف ال»

 .ثيداحألا نيب ًاعمج نوكيل ءةبجاو ةريتع الو ءًابجاو عرف ال :لیقو



RA!ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 :قحلا دبع لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 .فيعض ثيدحلا اذه دانسإ

 نع «لوهج وهو فنخ نب بيبح هيوري :ناطقلا نبا لاقو
 .ىهتنا . "هب الإ فرعی ال ؛ةلمر يبأ نب رماع ةلمر وبأ هيفو «هيبأ

 .لوهجم ةلمر وبأو «جرخملا فيعض ثيدحلا اذه :يباطخلا لاقو

 اذه «هب جتحي الو «فيعض ميلُس نب فن ثيدحو :يرفاعملا ركب وبآ لاقو
 .همالک رخآ

 مالو ءةنكاس ميم اهدعبو ءةلمهملا ءارلا حتفب وهو ءرماع همسا ةلمر وبأو
 .ثينأتلا ءاتو «ةحوتفم

 قيرط ىلع هب دارملاف -حص نإ- اذه :ميلُس نب فن ثيدح يف يقهيبلا لاقو

 اذه .عاجإلاب ةبجاو ريغ ةريتعلاو .ةريتعلا نيبو اهنيب عمج دقو «بابحتسالا
 .همالک رخا

 رهش يف ةريتعلا حبذي ملعلا لهآ نيب نم نيريس نبا ناكو :يباطخلا لاق دقو

 .ًاخوسنم هری مو ءًائیش اهيف يوري ناکو «بجر
 .يرذنملا مالك ه.ا"اهمكح ءاقبب فلسلا ضعب لاقو :يبصحيلا لاقو

 ٠١١/٤. ىطسولا ماكحألا (۱)

 :قباسلا قحلا دبع مالك دعب لاق ثيح ٥۷۷-٥۷۸ /۳ ماهیإلاو مهولا نایب (۲)
 الإ فرعي ال هنإف ءاذه رماع لاحب لهجلا يهو «هتلع نّيبي مل هنكلو «قدص"

 وهو «فنخ نب بیبح هنبا هنع ًاضیأ هاور دقو «نوع نبا هنع هیوری ءاذهب
 ."هيبأك ًاضيأ لوهجم

 هفنصم يف قازرلا دبع :اهجرخآ ثيدحلا اذه هيبأ نع بيبح ةياورو :تلق



 Vo يحاضألا باتک

 اي :لاق هنأ يليقعلا نيزر يب نع هدنسم يف دمحأ یور دقو

 نم معطنو اهنم لكأنف حئابف بجر يف حبذن انك انإ هللا لوسر

 .'كلذب ساب ال» :لاقف ؟انءاج

 ورمع نب ثراحلا نع "يئاسنلا ننسو "ًاضيأ دنسملا ينو

 لاقف :لاق عادولا ةجح ين ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يقل هنأ

 ءاش نمو «عرف ءاش نم» :لاق ؟رئاتعلاو عئارفلا هللا لوسر اي :لجر

 .«هتيحضأ منغلا يف رتعي م ءاش نمو «رتع ءاش نمو «عرفي إل

 ينلا لوق [ب/١١٠٠] ةريتعلا باب يف اذه دعب يتايسو

 . عرف -منغلا نم- ةمئاس لك يف» : ملسو هيلع هللا ىلص

 ٤/۲  ۳۸٢ریبکلا يف يناربطلا هقیرط نمو ۳٠۱٠۱/۲۰.

 هدنسم يف دمحأ هاورو ۵/  ۰۷١.هدنسم نم بیبح نع

 - .كورتم وهو .قراخملا يبأ نب ميركلا دبع هيف نآ الإ
 ) )۱دمحا دنسم ٤/۱۲ .

 یبتجما ين يئاسنلا هاورو ٠۹۳/۷ .عرفلا ريسفت-۳ «ةريتعلاو عرفلا باتك يف

 :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو ۷

 ) )۲دمحا دسم ۳/ ٤۸٥ .

 ) )۳ىبتجلا يئاسنلا ننس ۷/  ۱۹١«ةريتعلاو عرفلا باتك يف ١-.

 :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو ۲۸۳.

 )٤( دواد يبأ ننس ۳/ ٠٠٠ ثيدح نم .ةريتعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۷٦

 .هتيعورشم ىلع لدت ثيداحألا هذهف
 هللا ىلص يلا رمأ» :تلاق ةشئاع نأ تبث :رذنملا نبا لاقو

 .'«ةدحاوب نيسخ لك نم ةعرفلا يف ملسو هيلع

 هلا یلص هللا لوسر لئس :لاق “ةشيبل نع انيورو :لاق
 يف ةيلهاجلا يف ةريتع رتعن انك انإ هللا لوسر اي :اولاقف ملسو هيلع
 .«عرف ةمئاس لك يف» :لاقف ؟انرمأت امف «بجر

 ."هظفل يتايسو «ثيدحلا رصتخا

 .ةريتعلا ريسفت-۲ «ةريتعلاو عرفلا باتك يف ۱۹١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةريتعلاو ةعرفلا باب-۲ «حئابذلا باتک يف ۱۰۵۷-٠۰٥۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٤٥٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةريتعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ۲٠٦/۳ هننس يف دواد وبآ هاور (۱)

 ۲٤۵۷. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو .هوحن

 .هنع هللا يضر يلذملا هللا دبع نب ةشيب وه ()

 .دواد يبآ دنع هظفل يتايس )۳(

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لجر یدان :هنع هللا يضر ةشيبل ثيدح وهو

 يف هلل اوججذا» :لاق ؟انرمأت امف «بجر يف ةيلهاجلا يف ةريتع ريع انك انإ :ملسو
 يف اعرف عرف انك انإ :لاق .«اومعطأو لجو زع هللا اوربو «ناك رهش يأ
 اذإ ىتح كتشام هوذغت «عرف ةمئاس لك ين» :لاق ؟انرمأت امف ءةيلهاجلا

 :دلاخ لاق «همحلب تقدصتف هتجبذ جيجحلل لمحتسا» :رصن لاق «لمحتسا

 :ةيالق يبل تلق :دلاخ لاق ««ربخ كلذ نإف «ليبسلا نبا ىلع» :لاق هبسحأ



 %۳۷ يحاضألا باتك

 .ناتباث ةشيبن ربخو ةشئاع رخو :“لاق

 "اهلعفيو «ةيلهاجلا يف كلذ لعفت برعلا تناك دقو :لاق

 ىهن مث ءامهب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رماف «مالسإلا لهأ ضعب

 الو عرف ال» :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر امهنع

 .امهنع مهايإ هيهنل ؛امهنع سانلا ىهتناف ««ةربتع

 الو «لعفي ناک دق ءيش نع الإ نوکي ال يهنلا نأ مولعمو

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإ :لوقي ملعلا لهأ نم ًادحأ نأ ملعن

 .امهيف نذأ مث ءامهنع مهاهن ناک

 .ةئام :لاق ؟ةمئاسلا مك

 .ةريتعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ٠٠٠ /۳ هننس يف دواد وبآ هجرحخا

 .هظفل اذهو

 .ةريتعلا ريسفت-۲ «ةريتعلاو عرفلا باتك يف ٠۹۱/۷ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخاو

 .ةريتعلاو ةعرفلا باب٣ ‹«حئابذلا باتک يف ۱۰٥۷-٠۰٥۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٤٥٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .رذنملا نبا :يآ (۱)

 .هلعفو :عوبطملا يف (۲)

 باب-۳ «ةقيقعلا باتك يف حتفلا عم ٠٠١ /4 هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .ةريتعلا باب- ٤و ‹«عرفلا

 .ةريتعلاو عرفلا باب-٦ «يحاضألا باتك يف ٠١٠١ /۳ هحيحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم امهالک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۷۸

 :ةشيبن ثيدح يف هلوق «يهنلا لبق ناک لعفلا نأ ىلع ليلدلاو

 .'«؟ةيلهاجلا يف ًاعرف عرفن انك انإو ؟ةيلهاجلا يف ةريتع رتعن انك انإ»
 “فوقو كلذ "اهامعتسا نآ راصمألا ءاملع ماوع عامجإ يفو

 .انلق امل نايب كلذ نع يهنلا توبث عم ءامهب رمألا نع

 رهش يف ةريتعلا حبذي ملعلا لهأ نيب نم نيريس نبا ناك دقو
 . ايش اهیف يوري ناکو «بجر

 اوناك ةاش :ةريتعلاو .جاتنلا لوأ :ةعرفلا :لوقي يرهزلا ناكو

 .“"رذنملا نبا مالك رخآ . بجر يف اهنوجج ذي

 .ًابيرق هجيرخت قبس دقو (۱)
 يف ال فيرحت وهو .(اهامعتسا نأ) :ناكم (مهلامعتسا مدع ىلع) :عوبطملا يف (۲)

 !!ةراشإ نودو عاد نود ءققحلا دنع نم ةدايزو ؛طوطخلا

 ."فوقوم" :باوصلا لعلو .يمزاحلل رابتعالا يف اذكو «لصألا يف اذك (۴)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع :نیریس نبا نع هاور ٤/ ٣٤۱.

 يف ديز نب نايفس وأ ديزي نب نايفس نع وه نيريس نبا هيوري ناک يذلا ءيشلاو
 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا .ةريتعلا ٤/  ۸۷رجح نبال ةباصإلاو ۳/٠١١ .

 لیدعتلاو حرجا يف متاح يبآ نبا ركذو ٤/ ۲۱۹ناک :لاق ديزي نب نایفس نع
 .ررحیلف «عرف لام لک ين» :دماغ دفو باتک يف

 يف «حتفلا عم ه٠٠-۹/١٠١٠ يراخبلا حيحص يف اذه يرهزلا ريسفت رظنا )٥(

 .ةريتعلا باب- ٤و «عرفلا باب-۳ «ةقيقعلا باتك
 ١١١/۹. حتفلا يف ظفاحلا مالك رظناو

 .هيلإ هدنسب ۳۸۹ :ص رابتعالا يف يمزاحلا :اذه يرذنملا نبا مالك لقن ١



 ۳۹ يحاضألا باتك

 .خوسنم اذه :ديبع وبآ لاقو

 ؛(ةريتع الو عرف ال» :هلوق لمحي هيوهار نب قاحسإ ناكو

 ."اهيف نذإلا ىلع ثيداحألا هذه لمحو كلذ بج ال :يآ

 ."رذنملا نبا هكلس امن ىلوأ اذهو :يمزاحلا لاق

 هب نوبلطي ةيلهاحلا لهأ ناك ءيش ةعرفلا :يعفاشلا لاقو

 ءاجر هوذغي ال «هتقان ركب حبذي مهدحأ ناكف «مهلاومأ يف ةكربلا

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا اولاسف «هدعب يتأي اميف ةكربلا

 امع هنولاسي اوناکو - متئش نإ اوجبذا يآ «متئش نإ “اوعرفا»

 «مالسإلا يف "هركي نأ ًافوخ ءةيلهاجلا يف هنوعنصي “(اوناك]

 .ةيبرعلا ةخللا عمجم ةعبط ١/ ۲٤۷-۲٤۸ دیبع يبأل ثيدحلا بيرغ (۱)

 .جسوكلا لئاسم يف اذه هلوق دجا لو ۰ :ص يمزاحلل رابتعالا :رظنا (۲)

 .۳۹۰ :ص يمزاحلل رابتعالا (۳)

 .اوعرف :راثالاو ننسلا ةفرعمو ىربكلا ننسلا يف )٤(

 _ دهاجم نع ۳۳۹/٤ هفنصم يف قازرلا دبع :هجرخا ظفللا اذهب ثیدحلا اذهو

 نإ اوعرفا» :لاقف ةعرفلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :لاق

 .لسرم اذهو :تلق .«متئش

 :ةرابعلاف راثآالاو ننسلا ةفرعم يف امأو .يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم ةدايز )٥(

 ."هنوعضي ام ىلع"

 هذه لثمل يعاد الو .(هرکی نآ) :ناکم .(اهورکم كلذ نوكي نا) :عوبطملا يف )١(

 .كلذ ىلإ ةراشإ نودو ,طوطخملا صنلا ين تاداهتجالا



۱A‘ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نولمحي مث «هوڌغُي نا مهرمآو «هيف مه ةکرب ال هنآ مهملعاف

 . "هللا لیبس يف هيلع

 شیب ثيدح يف امك هنومعطیو هنوجبذي وأ :يقهيبلا لاق

 ‹«لطابب تسيل :يأ ؛«قح ةعرفلا» :هلوقو :يعفاشلا لاق

 .“لئاسلا باوج ىلع جرخي يبرع مالك هنكلو

 ملسو هيلع هللا یلص ]1/٠٠١٤[ هنع يورو :يعفاشلا لاق

 :وه اغنإ ةاورلا نم فالتخاب سيلو «"«ةريتع الو عرف ال» :لاق هنآ
 لدي ةريتعلاو ةعرفلا يف رخآلا ثيدحلاو ءةبجاو ةريتع الو ةعرف ال

 .هنأ :ىربكلا ننسلا يف (1)

 ."مهيلع هوركو" :ىربكلا ننسلا يف (۲)

 ننسلا ةفرعمو ۳٠١« /۹ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (۴)
 ۲٤٤. /۷ ًاضیأ يقهيبلل راثآلاو

 ۲٤٤/۷. راثآالاو ننسلا ةفرعم ()

 يف باب-١۲ «يحاضألا باتک يف ۲٣۲/۳-۲٣۳ هننس يف دواد وبآ هجرخآ ()
 نأو «قح عضلاو» ظفلب «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ءةقيقعلا

 لمحت وأ ةلمرأ هيطعتف نوبل نبا وأ ضاخ نبا ًابرغش ًارکب نوکی یتح ہوکرتت

 هّلوتو كءانإ افكتو هربوب همحل قزليف هحيذت نأ نم ريخ «هللا ليبس يف هيلع
 .(كتقان

 4۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٠٤٠. /۷ ةفرعملاو ۳٠١/۹ ىربكلا ننسلا :يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (0)

 .ملسمو يراخبلا هجرخا دقو «هجیرخت قبس (۷)



 ۳۸1 يحاضألا باتك

 لمحي وأ «ةلمرآ هيطعي نأ هل راتخاو حبذلا حابأ هنآ ءاذه ىنعم ىلع

 .هللا لیبس يف هيلع
 نورربتي ةيلهاجلا لهأ ناك ةحيبذ يهو «ةيبجرلا يه ةريتعلاو

 ىلع «((ةريتع ال» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف بجر يف اهب

 .ةمزال ةربيتع ال ىنعم

 ءناک ام رهش يأ يف هلل اوج ذا» ةريتعلا نع لئس نيح هلوقو

 ال هلل حبذلا اولعجاو «متئش ئش نإ اوجبذا يأ «'«اومعطأو «هلل اوربو

 نم هاوس ام نود بجر يف اهنا ال «ناک ام رهش يآ يف هريغل

 ."همالک رخآ «روهشلا

 هذهو «كلذ نم ءيش نسي ال :دمحأ باحصأ لاقو

 ."ةخوسنم ثيداحألا

 :نارمآ خسنلا ليلدو :دمحم وبأ خيشلا لاق

 الو عرف ال» :ثيدح ىور يذلا وه ةريره ابأ نأ :امهدحأ

 .هيلع قفتم وهو «((ةريتع

 .ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ملسأ ؛مالسإلا رخأتم ةريره وبأو

 .ةشيبن ثيدح وهو ءًاضيأ هجيرخت قتبس ٠)۱(

 راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠١/۹ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :يف اذه همالک رظنا (۲)

a. t0 

 1/٤ فاصنإلاو ٠٠١٠/١ ررحلاو ٠٠0۲/٠١ ينخمل ا :رظنا (۳)



AYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ىلع ًامدقتم ًارمأ امهُلْعف ناك «ةريتعلاو عرفلا نأ :يناثلاو

 خسنلا رارمتساو ء«هخسن نيح ىلإ هيلع مهؤاقب رهاظلاف ؛مالسإلا

 .هل عفر ريغ نم
 دق تناكل ؛اهب رمألا ىلع يهنلا مدقت انرذق ولو :لاق

 .رهاظلا فالخ اذهو ءاهخسان خست مث «تخس

 ميرحت ال ءةنس اهنوك يفن ربخلاب دارملا نإف ءاذه تبث اذإف

 دلو حبذ وأ «بجر يف ةحيبذ ناسنإ حبذ ولف «هئهارك الو اهلُعِف

 كلذ نكي مل ؛هماعطإ وأ ءهب ةقدصلا وأ كلذ ىلإ هتجاحل ةقانلا

 .'اهورکم

 ٠٠١/٠۳. ةمادق نبال ىنغملا (۱)



 TAY يحاضألا باتك

 نأ ديري وهو رشعلا يف هرعش نم ذخأي لجرلا باب
 يحضي

 :هلوق ىلإ "«هرعش نم نذخأي الف» :ثيدح يرذنملا ركذ

 .٩ ۳«ایش هرشب الو «هرعش نم سم الف» هجام نبال ظفل ينو

 فلتخا دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 :همكح ينو «ثيدحلا اذه يف سانلا

 .فوقوم وه امنإو «هعفر حصي ال :ةفئاط تلاقف -

 .يتآالا ثيدحلا دنع .(۳) :مقر بابلا ۲۲۸-۲۲۹ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 هل ناک نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقت ةملس مآ ثیدح وه (۲)

 هرافظأ نم الو هرعش نم ٌنذخاي الف ةجحلا يذ لاله َلهأ اذإف «هجذي بذ

 لخد نم يهن باب-۷ «يحاضألا باتک ين ٠٣٣١/۳ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .ائيش هرافظأ وأ هرعش نم ذخأي نأ ةيحضتلا ديري وهو ةجحلا يذ رشع هيلع
 رعشلا ذخأ كرت باب-٤۲ «يحاضألا باتك يف ۸٦/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .'حيحص نسح ثيدح" :لاقو .يحضي نأ دارأ نمل

 )١(. ءاياحضلا باتك يف ۲٤١/۷ ىبتجنلا يف يئاسنلاو

 نأ دارأ نم باب ١١- «يحاضألا باتك يف ٠٠٠۲/۲ هننس يف هجام نباو

 .هرافظأو هرعش نم رشعلا يف ذخأي الف يحضي

 يف ٠٥١٠١ /۳ هحیحص يف ًاضیآ ملسم دنع وهو «ًافنآ هجیرخت قبس ام وهو (۳)

 .«ًايش هرشبو هرعش نم سمي الف» :ظفلب نيقباسلا بابلاو باتكلا

 )٤( يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم ٤/ ٩۷-۹٩ .



Afةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يملسألا رماع نب هللا دبع هفقوو :للعلا باتک يف ينطقرادلا لاق

 .ديعس نع ديمح نب نمحرلا دبع نع ةرمض وبأو ناطقلا ىيحجيو

 ( .هلوق دیعس ىلع ليقع هفقوو

 .اهوق ةملس مأ نع ديعس نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي هفقوو

 يبآ نع نم رلا دبع نب ثراحلا نع بئذ يبأ نبا هفقوو
 .امهوق ةملس مأ نع ةملس

 نع ناسح نب حلاصو ةداتقو ةلمرح نب نمحرلا دبع هفقوو

 .'فوقوم كلام [ب ]٠٠٤/ نع ظوفحلاو .هلوق ديعس

 ."هفقو نم لوق يدنع حيحصلاو :ينطقرادلا لاق

 :مهنم «هعفر اوححصف نورخآ كلذ يف هعزانو -

 . ."اعوفرم هحيحص ين هاور جاجحلا نب ملسم

 .حیحص نسح ثیدح اذه :لاق يذمرتلا ىسيع وبأ مهنمو

 .هحیحص يف هجرخ نابح نبا مهنمو

 .دعب عبطي مل ينطقرادلل للعلا باتك نم ةملس مأ دنسم (1)

 نباو ٠٠١/٤ ىطسولا ماكحألا يف قحلا دبع :ينطقرادلا نع كلذ ركذو (۲)

 ۱۳۸/٤. ریبخلا صیخلتلا يف رجح

 .بابلا ثيدح يف هجي رخت قبس دقو (۳)

 .بابلا ثیدح يف هج رخت قبس دقو )٤(

 .ناسحإللا ى ۳4 cT1۸/۱ نابح نبا حیحص )0(



 A0 يحاضألا باتك

 نم ًاعوفرم تبث دق ثيدح اذه :لاق يقهيبلا ركب وبأ مهنمو

 .هباتک يف ملسم هعدواو ءاطلغ اهلثم نوکی ال «هجوآ

 .ءالؤه ريغ هححصو

 ديعس نع ديمح نب نمحرلا دبع نع ةنييع نب نايفس هعفر دقو
 . "لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةملس مآ نع

 مآ نع ديعس نع ملسم نب ورمع نع كلام نع ةبعش هعفرو
 ."لسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةملس

 اذه لثم الو «هوفقو نيذلا ءالؤه نودب نايفسو ةبعش سيلو
 هللا ىلص ينلا باطخ نم داتعملا وه لب ؛ةباحصلا ظافلآ نم ظفللا

 «“«مکدحآ زجعیأ» ««مکدحآ نمؤی ال» :هلوق يف ملسو هيلع

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم ۲٠۳/۷.

 لخد نم يهن باب-۷ «يحاضألا باتک يف ٠٣٤١ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخا (۲)

 . ...ذخأي نأ ةيحضتلا ديري وهو ةجحلا يذ رشع هيلع

 .نيقباسلا بابلاو باتكلا يف ٠٠٠١ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 ىتح مكدحأ نمؤي ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع سنا ثیدحک )٤(

 .«هسفنل بحي ام هيخ أل بحي

 نم باب-۷ «ناإلا باتك يف حتفلا عم ۷۳/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ
 .-هل ظفللاو- هسفنل بحب ام هيخأل بحب نأ ناإلا

 نم نأ ىلع ليلدلا باب-۷١ «ناإلا باتک ين 1۷/۱ هحیحص يف ملسمو

 .ريخلا نم هسفنل بحي ام ملسملا هيخأل بحي نأ ناميإلا لاصخ

 زجعيأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبآ ثيدحك ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۸٦

 مكدحأ ءاج اذإ» (طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ» '«مکدحأ بحأ»

 .كلذ ونو ««هماعطب همداخ

 :لاق ؟نآرقلا ثلث أرقي فيكو :اولاق «؟نآرقلا ثلث ةليل يف ارقي نأ مكدحأ

 .«نآرقلا ثلث لدعت دحأ هللا وه لق»

 ٤٥- ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥٥٦/١ هحيحص يف ملسم هجرخأ

 .دحأ هللا وه لق ةءارق لضف باب
 ءنآرقلا لئاضف باتك يف حتفلا عم ٦۷٦/۸ هحیحص يف يراخبلا هجرخآو

 .هوحن يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم حا هللا وه لف لضف باب-۳

 نیلحب ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ رمع نب هللا دبع ثیدحک (۱)

 باب رسکیف هتبرشم یتؤت نأ مكدحا بحأ «هنذإ ریغب هیخأ ةيشام مكدحأ
 .ثیدحلا «هتنازحخ

 ال باب-۸ «ةطقللا باتك يف ١/ ٠٠١٠١-٠١۷ هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 .هنذإ ريغب دحأ ةيشام بلتحت

 ةيشاملا بلح ميرحت باب-۲ ءةطقللا باتك ين ٠١٠۲ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .اهكلام نذإ ریغب
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا بويآ يبأ ثيدح وهو (۲)

 .ثيدحلا .«هرهظ اهلوي الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ»

 باب ١١- ءءوضولا باتك يف «حتفلا عم ١/ ۲۹١ حيحص يف يراخبلا :هجرخأ

 .هوحن وأ رادج :ءانبلا دنع الإ لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست ال

 اذ :ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح وهو (۳)

 ةلكأ وأ «نيتمقل وأ ةمقل هلوانيلف ءهعم هسلجب مل نإف هماعطب همداخ مكدحأ ىتأ



 YTAV يحاضألا باتک

 :هنتم يف مهفالتخا امو

 هيلإ بهذف «مهدعب نمو نيعباتلا نم ةفئاط هيلإ بهذف -

 نب قاحسإو "نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو "بيسملا نب ديعس

 .مهریغو “دمحأ مامإلاو "هیوهار

 اولو مرح ال هورکم كلذ نأ ىلإ نورخآ بهذو -

 دمحأ باحصأ نم ةفئاطو كلام مهنم «ةهاركلا ىلع ثيدحلا

 .هریغو ىلعي وبأ مهنم

 لوق وهو «هورکم ريغ هنو ءةحابإلا ىلإ ةفئاط تہهذو -

 .«هجالع يلو هناف «نیتلکآ وأ

 اذإ باب-۱۸ «قتعلا باتك يف حتفلا عم ۲٠٤/٩ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .هماعطب همداخ مکدحأ یتآ

 )١( هعماج يف يذمرتلا :هنع كلذ ركذ  ۸٦/٤ينغملا يف ةمادق نباو ۱۳/ ٠٦۲«

 عومجملا يف يوونلاو ۷/ ۳۹۲.

 .۳۹۲ /۷ عومجملا يف يوونلا :هنع كلذ ركذ (۲)

 ٠٠٠١. :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :رظنا (۳)

 عورفلاو ء١٠٠٠ :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :ةلبانحلا بهذمل رظنا )٤(

 ۱۰۹/٤. فاصنإلاو 0 /۳

 )٥( لیلحلا بهاومو ۱۲۸ :ص ةيهقفلا نیناوقلا :ةيكلالا بهذمل رظنا ۳/۲٤٤.

 .°/ فاصنإلاو ٠٠١ /۳ عورفلاو ١۳/ ٠٦۲ ينغملا :رظنا (۲)



۳A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .“هباحصأو ةفينح يبأ

 :هب اولوقي مٺ نيذلاو

 قفتملا ةشئاع نع تباثلا ثيدحلا فالح اذه :لاق نم مهنمو

 .ءيش هيلع مرحب ال ًالالح میقيو

 ال رايتخا هنأ ىلع لد ام :لئاق لاق نإف :ىعفاشلا لاق
 نع ةرمع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام ىور :هل ليق ؟بجاو

 ٤/ ٠۸١. راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۱)

 اهنأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام ثيدح وهو (۲)

 نب هللا دبع نإ :اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ بتك نايفس يبأ نب دايز نآ هتربخأ
 جاحلا ىلع مرحي ام هيلع مرح ايده ىدهأ نم :لاق امهنع هللا يضر سابع
 لاق امك سيل :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف :ةرمع تلاق .هيده رحني ىتح

 مث «يديب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يده دئالق تلتف انآ «سابع نبا

 مرحي ملف «يبآ عم اهب ثعب مث «هيديب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهدلق

 .يدهلا رحت یتح هل هللا هلحا ءيش ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع

 باب-۹٠۱ «جحلا باتك يف حتفلا عم ٠۳۷ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ

 .هل ظفللاو- هديب دئالقلا دلق نم

 يدها ثعب بابحتسا باب-٤٠ «جحلا باتک يف ٩۹/۲ هحیحص ين ملسمو
 . ...هسفنب باهذلا ديري ال نمل مرحلا ىلإ



 ۸۹ يحاضألا باتك

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يده دئالق تلتف انأ :تلاق ةشئاع

 عم اهب ثعب مث ‹ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهدلق مث «يديب

 هلحأ ءيش ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع مرحي ملف «رکب يبأ

 . يدها رحن یتح «هل هللا

 ال ءرملا نأ ىلعو «تفصو ام ىلع ةلالد اذه ينو :يعفاشلا لاق

 . ةيحضألا ةدارإ نم ربكأ يدهلاب ةثعبلا :لوقي «هيدهب ""ةثعبلاب مرحي
 هيلع مرحي ال هنأل ؛سايقلل هفالخب ثيدحلا اذه در نم مهنمو

 .رفظلا ميلقتو رعشلا قلح هيلع مرحي الف «بيطلاو سابللاو ءطولا
 ؛هرهاظب لاق نم ثيدحلا اذهب سانلا [آ/١٠٠] دعسأو

 .هضراعی ام مدعو هتحصل

 ءهيدهب ثعب نم نأ ىلع لدي امنإ وهف ءةشئاع ثيدح امأو
 ادر «يدهلا لاسراب ًامرحم نوکی الو ءًالالح میقی هنإف ءهلهآ ين ماقاو

 ال ةشئاع هتور اذمهو «فلسلا نم ًامرع كلذب نوكي :لاق نم ىلع

 ٩.ان اه يکځ

 ٠١۹۷. :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتحا (1)
 .هثعبب :عوبطملا يف (۲)

 ٠١۸. :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا (۳)

 .ميلقت الو :عوبطملا يف )٤(
 .ثيدحلا اذه :عوبطملا يف )٥(
 .ًافنآ هججرختو كلذ نايب قبس دقو )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۰

 كسمأ يحضي نأ دارأ نم نأ ىلع لدي ةملس مأ ثيدحو

 .ةصاخ هرفظو "هرعش نع رشعلا يف
 الكب لمعي هريغو دمحأ “"اذهو !!؟امهنيب ةافانم يأف

 .هعضوم يف اذهو «هعضوم يف اذه «نيثيدحلا

 نع يدهم نب نمحرلا دبع هريغ وأ دمحأ مامإلا لاس دقو
 ."هجو هل اذهو «هجو هل اذه :لاقف نيثيدحلا نيذه

 ةملس مأ ثيدح ناكل ءامهضراعت ضرفلا قيرطب رق ولو
 لولدم ادع ام ىلع ماعلا ليزنت بجو .ًاماع ةشئاع ثيدحو ءأصاخ
 .ةلدألا نيب ًاقيفوت ‹«صاخلا

 مأ ثيدح هيلع لد ام ادع ام ىلع ةشئاع ثيدح لمح بجو

 «هنع ىهن ام لعفیل نکی مل ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ ؛ةملس

 .هرعش ذحخأ :عوبطملا يف (1)

 .ناك اذهو :عوبطملا يف (۲)

 ثيدح يدهم نب نمحرلا دبعل تركذ :لاق هنآ دمحأ مامإلا نع مرثألا ىور (۳)

 :ةملس مآ ثيدحو ...يدهلاب ثعب اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك :ةشئاع

 ديعس نب ىيحيل هتركذف .باوجب تاي لو «نمحرلا دبع يقبف .رشعلا لخد اذإ
 يدهاب ثعب اذإ :ةشئاع ثيدح ؛هجو هل اذهو «هجو هل كاذ :ىيحب لاقف

 .رضحلاب يحضي نآ دارأ اذإ :ةملس مآ ثيدحو .ماقأو

 .لوقأ اذكهو :دمحأ لاق

 ۲۴۳۰-۲۳٣. /۱۷ ربلا دبع نبال دیهمتلا :رظنا



 ۳۹۱ يحاضألا باتك

 .ًاهورکم ناک نإو
 هلعفي وأ «هب اهرشابي ام "ًارهاظ ملعت امنإ ةشئاعف اضيأو

 .بيطلاو سابللا نم ارهاظ
 لعفُي ال ام «رفظلا ميلقتو «رعشلا صقك ؛ًاردان هلعفي ام امأو

 ةجحلا يذ رشع يف هعوقوب ربخت مل يهف ؛ةرم الإ ةديدعلا مايألا يف

 .«ءيش هيلع مرحي ») :تلاق امغنإو «ملسو هيلع هللا یلص هنم

 ثيدح ضراعي الف «يفن ىلع ةداهش نوكي نأ هتیاغ اذهو

 .ةملس مأ

 لامتحاف كلذك ناك امو ءاهثيدحب كلذ درت مل اهنأ رهاظلاو

 ي حيرص ةملس مآ ربخو .ليلد ىندأ هيف يفكيف بيرق هصيصخت
 .هليطعت زوجي الف ؛يهنلا

 .هلاثتما بجيف «هتمأل هعرشو هلوق نع ربخت ةملس ماف ًاضيأو

 ال هنأ تار امنإ يهو ءاهتيؤر ىلإ دنتسم يفن نع ربخت ةشئاعو

 هنإ هلوق نع ربخت ملو «مرحلا ىلع مرحي ام هيلع مرحي ءأمرع كلذب ريصي

 .هظفل حيرص ضراعي ال اذهو «ءيش كلذب مكدحأ ىلع مرج ال

 دساف سايق هنآ الإ هيف نکی مل ولف «سایقلاب ثیدحلا در امأو

 سايقلا در نأ مولعمو «سايقلا در يف كلذ ىفكل صنلل مداصم

 .رهاظ :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4۲

 .قيفوتلا هلابو «سايقلاب ةنسلا در نم ىلوأ ةنسلا حيرصب

 «مارحإلاب صتخي رمآ سبللاو بيطلاو ءاسنلا ميرحت نإو فيك
 مات نم هنإف ؛رعشلا ذخأو رفظلا ميلقت امأو ءةيحضلاب قلعتي ال
 .ةيحضألاب دبعتلا

 .'بابلا لوأ ورمع نب هللا دبع ثيدح مدقت دقو

 دنع كتيحضأ مات كلتف «كتناع قلحتو كرعش نم ذخات» :هلوقو

 ؛رشعلا يف رفظلاو رعشلا ريفوت ملسو هيلع هللا ىلص يلا بحاأف ««هللا

 .هللا دنع اهمامت نم كلذ نوكيف ءةيحضلا [ب ]٠٠١/ عم هذخأيل

 اذإ مه عرش ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ًاضيأ كلذل دهش دقو

 هسأر قلح نأ ىلع لدف هسأر اوقلحي نآ «هتقيقع مالغلا نع اوحبذ

 .قيفوتلا هللابو «ىلوأو لضفأ ؛حبذلا حم

 .هننس يف دواد يبأ دنع (۱)

 ترمأ » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح وهو

 الإ دجأ ل نإ تيأرأ :لجرلا لاق .«ةمألا هذه لجو زع هللا هلعج ًاديع ىحضألا مويب
 صقتو كرافظأو كرعش نم ذحأت نكلو ءال » :لاق ؟اهب يحضافأ ىلنأ ةحينم

 .«لجو زع هللا دنع كتيحضأ مامت كلتف «كتناع قلحتو «كبراش

 باجيإ يف ءاج ام باب-١ ءایاحضلا باتك يف ۲۲۷ /۳ هننس يف دواد وبأ هجرخآ

 .يحاضألا

 .ةيحضألا دج مل نم باب-۲ ءاياحضلا باتك يف ۲٢۳ /۷ یبتجنا يف يئاسنلاو

 . ٥۹٩ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .(ةقيقعلا يف باب-١۲) يف «باوبأ ةدع دعب كلذ يتأيس (۲)



 ۱۳۹۳ يحاضألا باتك

 “اياحضلا يف نسلا نم زوجي ام باب

 "ةبقعل اضيأ ةصحخرلا نأ ىلإ "يقهيبلا راشأ دقو :يرذنملا لاق

 )٥(. :مقر بابلا ۲۳۲-۲۳۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 نب ةرامع نع قاحسإ نب دمحم نع ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع ثيدح دنع
 مسق :لاق ينهجلا دلاخ نب ديز نع بيسملا نب ديعس نع ةمعط نب هللا دبع

 .اعذج ًادوتع يناطعاف ءاياحض هباحصا يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .هب تیحضف «هب حض)») :لاق .عذج هنإ :هل تلقف «هیلإ هب تعجرف :لاق

 يبأ ننس حيحص رظنا ."حيحص نسح" :ىلاعت هللا هحر ينابلألا هنع لاقو

 ۲٤۲۷. :مقرب دواد

 .هللا هر ميقلا نبا مالك يف دوتعلا ريسفت يتأيسو

 :ظفلب رماع نب ةبقع ثيدح ۲۷٠/۹ یربکلا ننسلا يف یور دق هنآ كلذو (۲)

 نإ ةدايزلا هذهف ..."::لاق مث «(«هدعب اهيف دحأل هصخرأ الو تنأ اهب حض»

 ."راين نب ةدرب يبأل صخر امك هل ةصخر تناك ةظوفحم تناك

 .ملسمو يراخبلا ظفل يتأيسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ينهجلا رماع نب ةبقع نع ملسمو يراخبلا ىور (۳)

 لوسرل هركذف .دوتع يقبف .اياحض هباحصأ ىلع اهمسقي ًامنغ هاطعأ ملسو

 .«تنآ هب حض») :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 مامإلا ةمسق باب-۲ «يحاضألا باتك يف «حتفلا عم ٦/٠١ يراخبلا حيحص

 .سانلا نيب يحاضألا

 .ةيحضألا نس باب-۲ «يحاضألا باتك يف ٠٠١٦/۳ ملسم حیحصو

 .هل ظفللاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 “.ةدرب يبأل تناك امك «دلاخ نب دیزو
 حصي ال اذهو :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 الو» ««كدعب دحأ نع ءىزجت نلو» ءالؤه دحأل هلوق نإف

 .ةصخرلا ددعت يفني «*«كدعب دحأل اهيف ةصخر

 دانسإب هللا رسي نأ ىلإ «ثيداحألا هذه لكشتسن انك دقو

 :لوقنف دمحلا هلف ءامطاكشإ لاوزو ءاهتحص

 لاق :لاق ءاربلا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخآ ام وه ةدرب يبأ ٹیدح (۱)

 مث «يلصن نآ اذه انموي يف هب ادبن ام لوا نإ :ملسو هيلع هللا یلص يلا

 همذق محل وه امنإف لبق حبذ نمو «انتنس باصأ دقف هلعف نم «رحننف عجرن
 نإ :لاقف -حبذ دقو- راين نب ةدرب وبأ ماقف .«ءيش يف كسنلا نم سيل هلهأل

 .«كدعب دحأ نع ئزجت نلو اهجبذا» :لاقف .ةعذج يدنع

 ةيحضألا ةنس باب-١ «يحاضألا باتك يف حتفلا عم ٠/٠١ يراخبلا حيحص

 .هل ظفللاو-

 .اهتقو باب-١ «يحاضألا باتك يف ٠١٠١۲-٠٠٠١١ /۳ ملسم حیحصو

 .°/ ٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ءاربلا ثيدح يف ءاج ام وه (۳)

 )٤( طسوألا مجعملا يف يناربطلا اهاور «ءاربلا ثيدحل ةياور يف كلذ ءاج ۰/۹

 ةصخر اهيف سيلو اهب حضف بهذا» :لاق .زعملا نم عذج الإ يدنع امو :هيفو

 .(كدعب دح أل

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهاور «ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدحل ةياور ينو

  ۹.(دْعَب اهيف دحأل هصخرأ الو تنأ اهب حض»» :هيفو



 ۹0 يحاضألا باتك

 ينلا ناو «هتحص يف بير الف ؛راين نب ةدرب يبأ ثيدح امأ

 ءىزجت نلو» :زعملا نم ةعذجلا ين هل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .'(كدعب دحأ نع

 .هدعب دحأ نع ةئزجم نوكت نأ يفني ًاعطق اذهو

 ءاج هنأ ""لاكشإلا هيف عقو امنإف ؛رماع نب ةبقع ثيدح امأو

 .ةعذج هل "تیقب هنأ «هظافلا ضعب يف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ينلا نأ نيحيحصلا يف تبث دقو

 ينلل هرکذف «دوتع یقہف ءایاحض هتباحص ىلع اهمسقي ًامنغ هاطعأ

 .“«تنآ هب حصض»» :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 .قبس دقو «ملسمو يراخبلا هجرخأ (۱)

 !!! (ةهج نم) :ةدايزب ."ةهج نم لاكشإلا" :عوبطملا يف (۲)

 .فيرحت وهو .تبثي :عوبطملا يف (۳)

 :ملسمو يراخبلا يف كلذ ءاج ()

 مامإلا ةمسق باب-۲ «يحاضألا باتك يف حتفلا عم 1/٠١ يراخبلا حيحص

 .«ةعذج ةبقعل تراصف» :هيفو .سانلا نيب يحاضألا

 :هيفو .ةيحضأالا نس باب-۲ «يحاضألا باتك يف ٠٠١١/۳ ملسم حیحصو

 .((عذج ينباصاف»

 :ملسمو يراخبلا يف ًاضيأ اذهو )٥(

 ةيحضأ باب-۷ «يحاضألا باتك يف حتفلا عم ۱۲/۱۰ يراخبلا حیحص

 .نینرقآ نیشبکب ملسو هيلع هللا یلص يلا
 .ةيحضألا نس باب-١ «يحاضألا باتك ين ٠٠٠٠١-٠٠١٠ /۳ ملسم حيحصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳۹٦

 ءهلكشتساف ؛زعملا دلو نم عذجلا وه دوتعلا نإ ""نظ نم نظف
 اذه يف ثيللا نع ريكب نب ىيحب ةياور دنع لاكشإلا اذه ىّوقو
 .«كدعب دحأل اهيف ةصحخر الو») :ثيدحلا

 لوح هيلع يتأو «ىعرو «يوق ام زعملا دلو نم دوتعلا نكلو
 “يرهوجلا هلاق

 ام :مهضعب لاق ؛هنم بيرق ةغللا ةمئأ نم هريغ مالك كلذكو

 .بشو يوق ام :مهضعب لاقو .دافسلا غلب

 .هب ةيحضلا زوجتف ؛زعملا نم ينثلا وه نوكيف اذه "ىلعو
 .زعملا نم عذج :هيف لقي م ««عذج يقبف)) :هاور نمو

 «كلذك هاورف ءزعملا نم عذجلا وه دوتعلا نأ ٌَنظ هلعلو
 يف سیلو ««عذج ينباصاف» :ظفل يفو ««دوتع يقبف» :ظوفحلاو

 .ناتظفللا ناتاه الإ حيحصلا

 هيف لاكشإ الف ءةبقع ثيدح يف سيلف ؛«زعملا نم عذج» : :امأو

 .ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم يقهيبلا دنع هجرت قبس ام وه (۲)
 ) )۳حاحصلا ۲/٠٠١.

 ريثألا نبال ةياهنلاو ٠١ /۳ ديبع يبأل ثيدحلا بيرغ :ةملكلا هذه ريسفت يف رظنا )٤(

 . ٠٤/٠١ رجح نبال يرابلا حتفو ۱۱۸/١۳ ملسمل يوونلا حرشو ۷ /۳

 .فيرحت وهو .ريغو :عوبطملا يف ()

 ننسلا يف يقهيبلا دنع ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح يف ةظفللا هذه تءاج امنإ (



 ۳44۷ يحاضألا باتك

 ؟«كدعب دح أل اهيف ةصخر الو» :هلوق هجو امف :ليق نإف

 نم دحأ اهركذ الو «هثيدح يف ةظوفحم ريغ ةدايزلا هذه :ليق

 هنإف ؛اهوفذحي ملو ءاهوركذل ؛ثيدحلا يف تناك ولو «نيحيحصلا باحصأ

 .ةظفللا هذه نوركذي ال ةاورلا رثكأو ءاهلثم راصتحخا زوجي ال

 ةبقع ثيدح ملعا هلاو وهف «ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح امأو

 نم وأ قاحسإ نبا ىلع ]1/٠١١[ هبتشاو «هنيعب ينهجلا رماع نب
 ةبقع عم تناك اغنإ اياحضلا ةمسقو دوتعلا ةصق ٌنأو «همسا هب هثدح

 ."حيحصلا باحصأ اهاور يتلا يهو «ينهجلا رماع نبا

 علج هنإ :تلقف» :هلوق نم ءاج اغنإ هثيدح يف لاكشإلا نإ مث

 نب دمحأ :"قاحسإ نبا نع اهركذ امنإ ةظفللا هذهو "«زعملا نم

 .هنع يهولا دلاخ

 ةرامع نع قاحسإ نبا نع يهولا دلاخ نب دمحأ ثيدح نم ۲۷۰ /۹ یربکلا

 يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مسق :لاق يهجلا دلاخ نب ديز نع ديعس نع

 نم عذج هنإ :تلقف ««هب حض» :لاقف ءًاعذج ًادوتع يناطعاف منغ هباحصأ

 .هب تیحضف «هب حض معن») :لاق ؟هب يحضأ «زعملا

 .(زعملا نم» :ةظفللا هذه هيف سيل هنأ الإ هجرخأ دواد ابأ نأ قبس دقو

 .هرخت قبس دقو (۱)

 .ًاضيأ هجمرخت قبس دقو (۲)

 ىنعملا تلاحأ «ةئطاخ ةدايز عم فيرحت وهو .يعيبسلا قاحسإ يبآ :عوبطملا يف ()

 .فلكتف فحص :ليق امك وهو .ناعتسملا هللاو ءًايئاهن



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۸

 :هلوق ىلإ ”مصاع ثيدح "”بابلا ءانثأ يف يرذنملا ركذ مث

 .ہلسم هل جرخأو

 نبا ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 یلص هللا لوسر نا لوحکم نع راسي نب ناميلس قیرط نم مزح
 نم ةينثلاو «ناضلا نم ةعذجلاب اوحض» :لاق ملسو هيلع هللا

 .“(نعملا

 .لسرم اذهو

 يتلا ثيدحلا دنع )٥(. مقر قباسلا بابلا سفن يف ۲۳۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ينلا باحصأ نم لجر عم انك :لاق هيبآ نع بیلک نب مصاع ثیدح وهو (۲)

 ًايدانم رماف «منغلا تزحف «میلُس ينب نم «عشاج هل لاقي ملسو هيلع هللا یلص
 ام يفوي عذجلا نإ») :لوقی ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :یدانف

 .(ينشلا هنم يفوي

 .ةعذجلاو ةنسملا-١٠ ءاياحضلا باتك يف ٠٠١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 نم ئزجت ام باب-۷ «يحاضالا باتک يف ۱۰٤۹/١ هننس يف هجام نباو

 .يحاضألا
 ۲٤۲۸. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 :ثيدحلل هجيرخت دعب لاق ثيح ٠٠٤/٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 :دمحأ مامإلا لاق .درفنا اذإ هثيدحب جتجب ال :ينيدملا نبا لاق «بيلك نب مصاع"

 ."ملسم هل جرخاو «حلاص :يزارلا متاح وبآ لاقو .هب ساب ال

 )٤( ىلحلا ۷/ ۳٠٤.



 ۱۳۹۹ يحاضألا باتك

 “باتکلا لهآ حئابذ باب
 امم اوٌلكأئ الو :هللا لزناو :هيفو دوهيلا تءاج ثیدح رکذ

 .“ااسرم هلوق ىلإ ةيآلا “4یع هللا مسا رک مل

 ثيدحلا اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :للع هل

 هلصو ةرمف ؛هيف برطضا بئاسلا نب ءاطع نأ :اهدحأ

 حئابذ يف باب :هيف بابلا ةجرتو ء(۳١) :مقر بابلا ۲۲٠/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .باتكلا لهآ

 .يتآالا ثيدحلا دنع

 ٠١١. :مقر ةيآلا ماعنألا ةروس (۲)

 نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ةنييع نب نارمع ثيدح وه (۳)
 ءانلتق ام لكأن :اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ دوهيلا تءاج :لاق سابع

 ل يلع هل مشا ركب مل انب اولا الرو :هللا لزناف ؟هللا لتق ام لکان الو

 .ةيآلا رخآ

 نمو باب-۷ «نآرقلا ريسفت باتک يف ۲٤٤/٥ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 نم ثيدحلا اذه يور دقو .بيرغ نسح ثيدح اذه" :لاقو .ماعنألا ةروس

 نع بئاسلا نب ءاطع نع مهضعب هاورو ءًاضيأ سابع نبا نع هجولا اذه ريغ

 ."ًالسرم ملسو هيلع هللا یلص يلا نع ریبج نب دیعس
 رکذ نکل «حيحص" ۲٤٤٥: :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ."نوكرشملا مهنأ ظوفحلاو ءركنم هيف دوهيلا

 .هيلع يذمرتلا مالك ركذ ثيح ؛, ٤ دواد ېبأ ننس رصتخ )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 6

 .هلسرأ ةرمو

 فلتخاو هرمع رخآ ف طاتخا بئاسلا نہ ءاطع نأ :ةيناثلا

 .رشب يباب انورقم يراخبلا هل جرخأ اغإو هئيدج جاجتحالا ف

 وبأ لاق .ةنييع نب نايفس وخأ ةنييع نب نارمع "هيف :ةثلاثلا

 .“ريکانملاب یتای هناف هثیدحج جتحي ال :يزارلا متاح
 ىلإ دوهيلا ءيجمو «قافتاب ةيكم ماعنألا ةروس نأ :ةعبارلا

 .ةنيدملا همدقم دعب ناك امنإ "”هتلداجمو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .مانصألا داّبع نيكرشملا عم هلادج ناك اغنإف ةكمب امأو

 .يذمرتلا رکذ امک (۱)
 ًانورقم ءاطعل يراخبلا هجرخآ يذلاو .ةيشحو يبآ نب رفعج :وه رشب وبآ (۲)

 ريخلا رثوكلا :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع امهڻيدح وه رشب يباب
 .هايإ هللا هاطعأ يذلا ريثكلا

 .ضوحلا يف باب-۳٠ «قاقرلا باتك يف حتفلا عم ٤١١/١١ يراخبلا حيحص
 .هيف نأ :عوبطملا يف (۳)

 )٤( متاح يبآ نبال ليدعتلاو حرجلا :رظنا ١/۳۰۲.

 .هايإ مهتلداجمو :عوبطملا يف ()

 .همودق :عوبطملا يف )١(



 4۱ يحاضألا باتك

 “نينجلا ةاكذ يف ءاج ام باب

 هللا ديبع هدانسإ يف :هلوق ىلإ «”رباج ثيدح يرذنملا ركذ
 .لاقم هیفو «حادقلا

 رباج ثیدحو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ريشب نب باتع هيفو «حادقلا دايز نب هللا ديبع هيف :ناطقلا نبا لاق

 هيلع طلتخا هنآو «ةركنم ثيداحأ هرخآب یور هنأ اومعز «ينارحل ا
 الو «ساوسولا نم اذهو :لاق .هيف اوملكتف ؛عامسلاو ضرعلا

 *حیحص لمحت امهنم دحاو لک نإف «كلذ هرضي

 «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» هعفري رمع نبا ثيدح بابلا ينو

 .ينطقرادلا هركذ «رعشي مل وأ رعشأ

 .يتآالا ثيدحلا دنع .(۸) :مقر بابلا ۲٥۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 يبأ نع يكملا حادقلا دايز يبأ نب هللا ديبع نع ريشب نب باتع ثیدح وه (۲)

 ةاكذ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا

 ۲٤٥٢. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .«همأ ٌةاكذ نينجا

 ثیدحلل هرکذ دعب ءاج اذه هلوقو . ٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .ةرشابم

 )٤( ماهیإلاو مهولا نایب ۲۲۰/۳.

 )٥( ینطقرادلا ننس ٤/ ۲۷۱.

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :هجرخآ هقیرط نمو ۴ ۹- ۳۳٣يقهيبلا هاورو

 ين ًاضيأ ۹/  ۳۳١."فوقوم حيحصلاو" :لاق مث .ينطقرادلا قيرط ريغ نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 :ناتلع هلو

 .ينطقرادلا هلاق «هفقو باوصلا نأ :امهادحإ

 .دهاجم نب كرابم نع فسوي نب ماصع ةياور نم هنأ :ةيناثلاو

 .“دهاجم نب كرابم يراخبلا فعضو

 ul هثیدحجج یرآ ام :يزارلا ماح وبآ لاقو

 .ننسلا يف اذه همالك دجأ مل (۱)

 هنأ حيحصلا" :لاقو هاور ينطقرادلا نأ ۱۸۹ ٤/ ةيارلا بصن يف يعليزلا ركذو

 .'فوقوم
 .هفقو ححص ينطقرادلا نأ ۲ قيقحتلا يف ًاضيأ يزوجلا نبا ركذو

 .هفقو ححص ًاضيأ يقهيبلا نأ قبسو

 ٤٠۷. /۷ ریبکلا خیراتلا ()

 ٠٠١. /۸ لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۳)



 f.۳ يحاضألا باتك

 ةاكذ هتاكذ نإف» :هظافلأ ضعب يف هلوقو :يرذنملا لاق

 نينجلا ةاكذ» :لاقو «بصنلاب هاور نم لیوأت لطبی ام «'«همآ

 ."«همآ ةاکذ

 “لطاب اذهو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 :هوجو نم

 هولاس [ب /۱] مهنإف «هلطبي ثيدحلا قايس نأ :اهدحأ

 مهاتفأف ؟هنوقلي مآ هنولكأيأ «ةاشلا نطب يف دجوي يذلا نينجلا نع

 ةاكذ «همآ ةاكذ ناب «ةتيم هنوک نم هومهوت ام مهنع عفرو «“هلكأب

 .ًابيرق هجيرخت يتايس (۱)
 .عاد نود لصألا يف امل رييغتو فيرحت وهو .ةاكذك :عوبطملا يف (۲)

 ةمئأ نع ظوفحلاو" :لوقي ثيح ء٤/٠١٠ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .امهيف عفرلا :ثيدحلا اذه دييقت يف ناشلا اذه

 يأ- ليوأتلا اذه لطبي ام «همأ ةاكذ هتاكذ نإف» :هلوق يف :مهضعب لاقو

 . ةاكذ ثادحإ ريغ نم هتحابإل ليلعت هنإف ؛هضحديو-ةيناثلا "ةاكذ" بصن

 .«همأ ةاكذ نينجا ةاكذ») :هاور نم يأ )٤(

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تلاس :لاق يردخلا دیعس يبأ ثيدح يف كلذو )٥(

 رحنن هللا لوسر اي انلق :ددسم لاقو .«متئش نإ هولك» :لاقف نينجلا نع ملسو

 :لاق ؟هلكأن مأ هيقلنأ ءنينحلا اهنطب يف دجنف ءةاشلاو ةرقبلا حبذنو «ةقانلا

 .«همآ ٌةاکذ هئاکذ نف «متئش نإ هولک»»

 ام باب-۱۸ «يحاضألا باتک يف ۲۰۲-۲٠۳ /۳ هننس يف دواد وبآ هجرخآ



ffةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ال حوبذملا ءازجأو ءاهسأرو "اهديك ءاهئازجأ نم ءزج هنأل ؛هل

 .ةلقتسم ةاكذ ىلإ رقتفت

 اذإف مكجب درفني ال ءاهنم ءزجلاك وهف ؛ًانينج ماد ام لمحل او

 .نينجلا اهتلج نم يتلا اهئازجأ عيمج ىلع ةاكذلا تتأ مالا تيکذ

 .صن ةلاأسملا يف نكي مل ول يلجلا سايقلا وه اذهف

 ("باوجلا نيع عقي نآأو دب ال لاؤسلا نأ :يناشلا

 ةاكذك هتاكذ» :هلوق نوكيل «هتاكذ ةيفيك نع اولأسي مل ةباحصلاو

 دعب هنودجي يذلا نينجا لكا نع اولاس اغإو «مه ًاباوج «هما
 جاتي ال هنأو «هيلع همأ ةاكذ ""نايرج ًاللعم «هلكأب مهاتفاف «حبذلا

 .ةاكذلاب درفي نأ ىلإ

 .نينجلا ةاكذ يف ءاج

 ةاكذ يف ءاج ام باب-۲ «ةمعطألا باتك يف ٠۰/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .لاؤسلا ركذ نود .حيحص نسح :لاقو «نينجلا

 .همآ ةاكذ نينجلا ةاكذ باب-١٠ «حئابذلا بات ين ۱۰۱۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٤١۱. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 !!؟ةدايزلا هذه تءاج نيآ نم يردأ الو .اهدبكو اهديك :عوبطملا ين (1)

 نآو دب ال باوحجلا نا" :ىلإ عوبطملا يف تلدع دقو ,طوطخملا يف ةرابعلا اذكه (۲)

 .ملعأ هلاو «بسنألا هلعلو ."لاؤسلا نع عقي

 .ديدش فيرحت وهو .(نایرج ًاللعم) :ناکم «(نایرجب الالح) :عوبطملا يف (۳)



 f.0 يحاضألا باتك

 مظعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ :ثلاثلا

 ةاكذب مهءافتكا ثيدحلا اذه نم اومهف دقو «همالكب هدارمل ًامهف قتلخلا

 .لكؤي لب «ةاكذب درفُي نأ جاتجي ال هنأو ؛نينجلا ةاكذ نع مألا

 هللا لوسر باحصأ ناک :كلام نب بعك نب هللا دبع لاق

 .""همآ ةاكذ هتاكذف ؛نينجلا رعشأ اذإ :نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 .مهعيج ىلإ ةراشإ اذهو
 مهنم ًادحأ ملعن ال هتحابإ ىلع سانلا ناك :رذنملا نبا لاق

 ةاكذ نأل ؛لحي ال :لاقف "نامعنلا ءاج نأ ىلإ «هولاق ام فلاخ

 ."نیسفن ةاكذ نوکت ال «سفن

 فلتخت ةاكذلا نأ ىلع ترقتسا دق ةعيرشلا نأ :عبارلا

 :زجعلاو ةردقلاب

 فالخب «ناك عضوم يأ يف هحرجب عنتمملا ديصلا ةاكذف

 .هيلع رودقملا

 .ناك عضوم يأ يف اهنعطب الإ نكمي ال ةيدرتملا ةاكذو

 «همأ حبذ نم رثكأب هججذ ىلإ لصوتي ال نينجلا نأ مولعمو

 . ٤/ ٠٠١-٠١٠ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ (۱)

 ٠٠٠. /۹ یربکلا ننسلا ين يقهيبلا ًاقَلعُم هركذو

 .فورعملا مامإلا ةفينح وبأ تباث نب ناعنلا وه (۲)

 . ٤١/١ عئانصلا عئادبو ١١/ ١-٠٦ طوسبملاو ٤/ ٦۷ ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 .سايقلا ضع وه «هل ةاكذ همأ ةاكذ نوكتف

 لعج ةيربخ ةلمج ««همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ») :هلوق نأ :سماخلا

 ."همآ ءاذغ نينجلا ءاذغ" :كلوقك يهف ءأدتبملا سفن اهيف ربخل ا

 نإف» :هلوق يف اهربخو "نإ" تیل ةلمحلا تلعج اذهو

 .((همآ ةاکذ هتاکذ

 زوجي الو «عفرلا الإ «همآ ةاكذ» :يف زجي مل ؛اذكه ناك ذإو

 ذإ «مامتلاو ةدافإلا نع مالكلا جرخيف «ربخ ريغب أدتبملا ءاقبل هبصن

 .مولعم ريغ وهو «ةدئافلا لح رجلا

 لوألا لعجم نأو دب الف ««همأ ةاكذ» :بصن اذإ هنأ :سداسلا

 نينجلا ىكذي" :هريدقت نوكيو ء«ردصملا هنع بصتنيل لعف ريدقت يف

 .هوحنو ""همأ ةاكذ نينجلا اوكذ" :وأ «"همأ ةاكذ

 :وأ "همأ ةاكذ نينجلا اوكذ" :ليقل «ىنعملا اذه ديرأ ولو

 :وا "ورمع برض 1/۱٥۷1[ ًادیز برضا" :لاقُی امک ٠"یکذی'

 .هوحنو "برضي'
 ۳" ورمع برض دیز برض' :لاقب نأ ااف

 يناثلا بصتني نیو

 .ميمتتل :عوبطملا يف (1)
 .عوبطملا نم ةطقاس ("همأ ةاكذ نينجلا اوكذ" :وأ) ةلمج ()
 ةطقاس ("ورمع برض دیژ برض" :لاقي نأ امأف .هوحنو "برضی'" :وأ) ةلمح (۳)

 .عوبطملا نم



 ۰€ يحاضألا باتک

 "مالک سیلو زوجي ال اذهف ءورمع برض ًادیز برضا ینعم یلع
 .همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ :لوقتف ءًأاعم نآزجلا بصن اذإ الإ ءًاييرع

 وهف «ةبطاق ثيدحلا لهأو سانلا ةياور فالخ هنآ عم اذهو

 ريدقتلا لوؤيف «هيف لمعي لعف نم هل دبال ردصملا نإف «عنتم ًاضيأ
 ديز برض :كلوق ربظن ربصيو ."همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ اوكذ" :ىلإ

 .امهبصنب ورمع برض

 نوكي امنإ اذهو «ورمع برض ديز برض برضا :هریدقتو

 ًابرض" :وحن ًاركنم ناك اذإ «لعفلاب ظفللا نم الدب ردصملا "هيف
 . " ادیز برضا :يآ "ادیز

 برض" :كلوقو أمات ًامالك "ًاديز ًابرض" :كلوق ناك اذهو

 فالخب ءاديز برضا نمضتي لوألا نإف «مات مالکب سیل "دیز
 .ةلمجلا ىنعم كلذ يطعيف طقف درفم هنإف ؛يناثلا

 الو ءًادرفم ریصی هنإف «'دیز برض" :تلقو هتفضا اذ اماف

 . :هنالطب ىلع لدیو «"ًادیز برضا" ب هریدقت زوج
 اذإ همأ ةاكذ لثم ىكذي امنإ نينجلا نآ وهو :عباسلا هجولا

 ذئنيح هنأل ؛ةلقتسم ةاكذ ىكذي ىتح لكؤي الف ذئنيحو ءًأيح جرح

 .ًامالك وه :عوبطملا يف (1)

 .ديز برض :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۸

 .هسفن مکح هل

 الو هيلع لد لاؤسلا الف «هب اوبیجآ الو ءاذه نع اولاسي مل مهو

 اهنطب يف ةاشلا وأ ةرقبلا حبذن :اولاق مهنإف «مهاؤسل قباطم باوج وه

 .«همآ ةاکذ هتاکذ ناف «متتش نإ هولک» :لاقف ؟هلکان مآ هیقلنآ «نینجلا

 هلكأب مهاتفأف ؟ال مأ مم لجأ ءهلكأ نع هولأس امنإ مهف
 يکذ هناب ٬ةتيم هنوک نم مهماهوأ يف عقي هنأ ملع ام مهنع لازأو

 .مألا ةاكذب

 نينجلا اوكذ" :قباطي ال لاؤوسلاو باوجلا اذه نأ مولعمو

 جرخي نأ الإ «هولكأت ال" :ذئنيح باوجلا ناك لب «"همأ ةاكذ لثم

 .ملعأ هللاو «ثيدحلا لولدم دض اذهو «"همآ ةاكذ لثم هتاكذف ءًايح

 يف هريغو ينج نبا حتفلا وبأ هكلس ام داسف ملعُي اذهبو

 فاضم ريدقت ىلع ««همآ ةاكذ» :اولاق ثيح «ثيدحلا اذه بارعإ

 ةماقإو فاضملا فذَحَو «همأ ةاكذ لثم نينجلا ةاكذ يأ «فوذحم

 .“ريك "هيلإ فاضل

 هنإف سبللا يف عقوأ اذإ امأو «سبل ال ثيح نوكي اغنإ اذهو

 .قيفوتلا لابو «هداسف يف فاك مدقت امو «عنتمي

 .هماقم هيلإ :عوبطملا يف (1)

 عمللا حرش يف هرظناو .ينج نبال بتک نم يدي نيب اميف هيلع فقآ ۾ (۲)
 .۲۹۰-۲۹۱ /۱ يناهفصألل



 1۹ يحاضألا باتك

 “ةقيقعلا باب

 ."ةقيقعلا ثٹیدح ةرمس نم نسحلا عامس

 [ب /۱۵۷] :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ىلإ بهذا :ديهشلا نب بيبحل لاق نيريس نب دمحم نأ یکح هنإف

 ."ةرمس نم هتعمس

 .ةقيقعلا يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(١۲) :مقر بابلا ۲٠٠ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 هللا لوسر نأ بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس ثيدح دنع

 «هعباس موي هنع حبذُت «هتقيقعب ةنيهر مالغ لك»» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 .(یمسیو ‹قلحمو

 نم باب-۲۳ «يحاضألا باتک يف ۸٥/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .' حیحص نسح'" :لاقو .ةقيقعلا

 .؟قعي ىتم-۵ «ةقيقعلا باتك يف ۱۸٦/۷-۱۸۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ةقيقعلا باب-١ «حئابذلا باتك يف ۱۰٥٨-٠۰٥۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٤٤٣. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ىذألا ةطامإ باب-۲ «ةقيقعلا باتك يف حتفلا عم ٥٠٤/۹ يراخبلا حيحص (۳)

 .«بدنج نب ةرمس نم :لاقف هتلاسف «ةقيقعلا ثيدح عمس نمم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £1۰

 .هنم عمسي م هنإ :لاق نم ىلع دري اذهو
 لاقو ««یمسیو») :ةبورع يبأ نبا هيف لاق :يرذنملا لاق مث

 .“اطخ الإ هارآ امو «یمدیو») :مامه

 يبأ نب مالس لاقو :هللا همحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 .هححص يذلا وهو دواد وبآ هرکذ ««یمسیو» ةداتق نع عیطم

 .«یمسیو)») :نسحلا نع لفغد نب سای لاقو

 امک "هتیمدت بحتسی ةداتق ناکف ءًاضيأ اهمکح يف فلتخاو

 ."وواد وب رکذ

 .هجيرخت قبس ام وهو (۱)

 ۲0۹٩- /۳ هننس يف دواد وبآ :هجرخآ ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع مامه ثيدح (۲)

 .مامه نم مهو اذه :لاقو .ةقيقعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ١

 حیحص .«یمسیو») ظوفحلاو ««یمدیو» :هلوق نود حیحص :ينابلألا لاقو

 ۲٤٤١. :مقرب دواد يبأ ننس

 .دواد يبأ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك ()

 هركذ ثيح .ةقيقعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ۲٠۰ /۳ دواد يبآ ننس )٤(

 ۲١٠/۷. ريبکلا مجعملا يف يناربطلا هلصوو .اقلعم

 .ةقيقعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ۲٠۰ /۳ هننس يف دواد وبآ كلذ ركذ ()

 ال ةدايز داهتجا عم «طوطخملا يف ال رييغت وهو .هعباس موي هتيمست :عوبطملا يف (0)

 !!!اه يعاد

 ءةقيقعلا يف باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ۲٥۹/۳-۲٠۰ دواد يبآ ننس (۷)



 ۹1 يحاضألا باتك

 اهاور هنإف ؛ةظفللا هذه يف مهي م امامه نآ ىلع لدی اذهو

 ملعا هّللاو وهف ء«هبهذم اذهو «ةداتق نع
 ."اهتدهع نم ءيرب

 .ةداتق لوق لثم نسحلا نع يور دقو

 “يعفاشلاو “كلامو "دما مهنم ةيمدتلا نورخآ هركو

 .“رذنملا نباو

 ةقيقعلا تجبذ اذإ :لاق ؟هب عنصي فيك مدلا نع لثس اذإ ةداتق ناكف :هيفو

 ىتح «يبصلا خوفاي ىلع عضوت مث ءاهجادوأ هب تلبقتساو ةفوص اهنم تذحخأ

 .قلحیو دعب هسأر لسغی مث «طیخلا لثم هسأر ىلع لیسی

 ركذ ثيح ٠۲٠/۷ ىلحنا ين مزح نبا :ًاضيأ مامه ميهوت مدع ىلإ بهذو )١(

 مهو لب" :مزح نبا لاقف مث «"«یمسی» :وه امنإ مامه اطخأ" :دواد يبآ لوق

 ةروكذملا ةيمدتلا ةفص نع ةداتق اولأس مهنأ نيبو تبث ًامامه نأل «دواد وبأ

 . "مه اهفصوف
 ركذ نأ دعب لاق ثيح ٠١١/٤ ىطسولا ماكحألا يف قتحلا دبع هيلإ لامو

 اولأس مهنآ قبس دقو «تبث مامه :هریغ لاقو" :هیلع همالکو دواد يبا ثيدح

 ."اهفصوف ةروكذملا ةيمدتلا ةفص نع ةداتق

 يف ةمادق نباو ۱۸/٤ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :نم لك نسحلا نع هركذ (۲)

 .۳۹۸/۱۳ ینغملا

 ٠٠١/٤. فاصنإلاو ۳۹۸ /۱۳ ينخملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۳)

 )٤( ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ٤/ ٠٠۸ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠۲۹.

 )١( بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا  ۲٤١/١نيبلاطلا ةضورو ۳/ ۲۳١۲.

 )٩( ینغملا يف ةمادق نبا هنع هرکذ ۱۳/ ۳۹۸.



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 4۲

 الإ ةيمدتلا ينعي ءاذه لاق ًادحأ ملعأ ال :ربلا دبع نبا لاق

 .'هوهركو «ملعلا لهأ رئاس هركنأو «ةداتقو نسحل ا

 ثيدح هللا دبع يبأل تركذ :يماشلا ىيحب نب انهم لاقو

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ هيبآ نع ىنزملا دبع نب ديزي

 .هفرظأ ام :دمحأ لاقف «(مدب هسأر سي الو مالغلا نع قعي»

بآ نع لقي ملو «هننس يف هجام نبا هاورو
 .“هي

 !؟هب خطلیو یذالاب باصی ناب رمؤُي فیکف یذآ مدلاو ««یذألا

 ) )۱دیهمتلا ٤/۳۱۸.

 14۸/۲ ةباحصلا مجعم يف عناق نباو ٠٠١/١ طسوألا يف يناربطلا هاور (۲)

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور" ٥۸/٤: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 .ريبكلا يناربطلا مجعم نم عوبطملا يف هدجأ ملو ."تاقث هلاجرو هوحنب

 ٠ ) )۳ةمادق نبال ينغملا :يف هذه انهم ةياور رظنا ۱۳/ ۳۹۹.

 نع .ةقيقعلا باب-١ «حئابذلا باتك يف ٠٠٠٥۷ /۲ هننس يف هجام نبا هاور )٤(

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ينزملا دبع نب ديزي

 o :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ىلص يلا نع ىور' :هتمجرت يف ۲٤۸/۱١ بیذهتلا بیذهت يف رجح نبا لاق
 هيلع هللا ىلص ينلا نع هيبأ نع :ليقو .هنع قعي مالغلا يف ملسو هيلع هللا

 ه.| "باوصلا وهو .ملسو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق «يبضلا رماع نب ناملس ثیدح يف كلذ ءاج ()



 1۳£ يحاضألا باتك

 رئاسك هب يبصلا ةباصإ عرشي الف سجن مدلا ناب اوجتحاو

 .هريغو لوبلا نم تاساجنللا

 رخآ يف دواد وبآ هرکذ يذلا ةديرب ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو

 .يتايسو «بابلا

 مالسإلا ءاج املف «ةيلهاحلا لعف نم ناك اذه ناب اوجتحاو

 .ةديرب هلاق امك هلطبأ

 .هعباس موي نوكت ةيمستلا نأ هرهاظ ««ىمسيو)») :هلوقو

 .«یذألا هنع اوطیمأو ءامد هنع اوقیرهأف «هتقیقع مالغلا عم») :ملسو هيلع

 .ةقيقعلا يف باب-١ «يحاضألا باتک يف ۲٣۱/۳ هننس يف دواد وبا هجرخآ

 .يذمرتللو هل ظفللاو

 نذآ يف ناذألا باب-۱۷ «يحاضألا باتک يف ۸۲/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح" :لاقو .دولوملا

 .مالغلا نع ةقيقعلا-۲ «ةقيقعلا باتك يف ٠۸٤-۱۸١ /۷ ىبتجنا يف يثاسنلاو

 .ةقيقعلا باب-١ «حئابذلا باتك يف ٠٠٠١٠ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٤٠٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هسأر خطلو ةاش حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا يف انك» :لوقي ديرب ثیدح وه (۱)

 .«نارفعزب هخطلنو هسأر قلحنو ةاش حبذن انك مالسإلاب هللا ءاج املف ءاهمدب

 باب-١۲ «يحاضألا باتك يف ۲۹۳/۳-۲٦٤ هننس يف دواد وبآ هجرخآ

 .' حيحص نسح" : ۲٤۲٦۹٩ مقر دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو



AEةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حيحصلا يف تبث دقو

 ".دالو ةليل ميهاربإ هنبا یمس

 «هتدالو تقو سن هب ءاج يذلا مالغلا ىمس هنآ هنع تبثو

 ۰ . "هللا دبع هامسو هکنحف

 ىلص يلا نا دعس نب لهس ثيدح نم نيحيحصلا يف تبثو
 . دلو نيح رذنملا “ديس “[يبآ] نب رذنملا ىمس ملسو هيلع هللا

 .هتدالو :عوبطملا يف (۱)

 هتحر باب-١٠ «لئاضفلا باتک يف ۱۸۰۷/٤ هحیحص يف ملسم هجرخأ (۲)

 . ...لايعلاو نايبصلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةليللا يل دلو» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع

 .«ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف «مالغ

 باب-١ «ةقيقعلا باتك يف حتفلا عم ٠٠٠/۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .هكينحتو هنع قعي مل نمل دلوي ةادغ دولوملا ةيمست

 كينحت بابحتسا باب-١ «بادآلا باتك يف ۱٦۸۹/۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...هتدالو دنع دولوملا

 نب هللا دبعب تبهذ» :لاق سنأ نع ملسم ظفلو كلام نب سنأ نع امهالك

 يفو «(... دلو نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يراصنألا ةحلط يبأ

 .(هّللا دبع هامسو)) :ثیدحلا رخآ

 .جيرختلا رداصم نم اهتكردتساو «لصألا يف تسيل )٤(

 .فيرحت وهو .دوسأ :عوبطملا يف )٥(

 ٠١۸- «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۹۱/٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()



 1410 يحاضألا باتك

 نع هيب نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا یور دقو

 «هعباس موي دولوملا ةيمستب رمأ ملسو هيلع هللا یلص يلا نآرر هدلج

 . بیرغ نسح ثیذدح اذه :لاق ‹««قعلاو هلع ىذألا عضوو

 اهلك اهيلع قفتم اهنإف «هنم حصأ اهانركذ ىتلا ثيداحألاو

 .نازئاج نارمألاف ءاهنیب ضراعت الو

 دمحأ مامإلا دنسم يف ًاضيأ اذه ءاج دق ((هسأر قلحمو»» :هلوقو

 يقلحا» :نسحلا تدلو ال ةمطافل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ

 ينعي «ضافوألاو نيكاسملا ىلع ةضف هرعش ةنزب يقدصتو هسأر

 .هنم نسحأ مسا ىلإ مسالا ليوحت باب

 كينحت بابحتسا باب-١ «بادآلا باتك يف ۱٦۹۲/۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...هتدالو دنع دولوملا

 .دولوملا مسا ليجعت ين ءاج ام باب-۳٦ «بدألا باتک يف ۱۲۱/۰ يذمرتلا عماج (۱)

 ۲۲٠۹. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٠/ ۲٠٠١: ةياهنلا يف اهريسفت يف ريثألا نبا لاق «ضافوألا (۲)

 .تقرفت اذإ ءلبإلا تَّبضَقَو نم .سانلا نم طالخألاو قَرْفلا :مه"

 يقل ةريغصلا ةئاّكلا لفم يهو «ةضفو مهني دحاو لک عم نيذلا مُه :ليقو

 .هماعط اهيف

 .ضفو :مهدجاو «مهب َعافد ال نيذلا فاعضلا ءارّقُفلا مه :ليقو

 ه.ا"ةَفصلا لها مهب دار :ليقو



Eaةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."ةفصلا لهأ

 ةمطاف نأ :هننس يف روصنم نب ديعس ]۱٥۸/[[ یورو

 تقدصتو هرعش تقلح ءًادلو تدلو اذإ تناك ""-مالسلا اهيلع-
(fe ۰ 

 . اقرو هنزوب

 .عفار يب ثيدح نم ۳۹۰ /۱ دما ماملا دنسم (۱)

 .0۷/ ٤ عمجملا يف يمثيملا هنسحو

 .عوبطملا نم ةطقاس (مالسلا اهيلع) (۲)

 هفنصم يف ةبيش يبأ نبا اذكو «هوحن ۳۳۳/٤ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو (۳)

 ٥/,



 1۷ يحاضألا باتك

 نيسحلاو نسحلا نع قع» :ثيدح “يرذنملا ركذ مث

 .«ًاشبک اشبك

 نم اذهب جتحا :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 رخآلا ىلع امهدحأ لضفي ال «ءاوس ةقيقعلا يف ىثنألاو ركذلا لوقي

 .""هریغو كلام لوقك «شبک شبک اهناو
 .مدقتملا زرك مأ ثيدحب “نورثكألا جتحاو

 .ةقيقعلا يف باب )۲١( :قباسلا بابلا سفن ۲۹۱-۲٠۲ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثیدحلا دنع .۱۲۹ ٤/ دواد يبآ ننس رصتخو

 نسحلا نع قع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» :سابع نبا ثیدح وه (۲)

 .«اشبک ًاشبک نیسحلاو

 نع قعي مك-٤ ء«ةقيقعلا باتك يف ۱۸١/۷ ىبتجملا يف يئاسنلا :هجرخأو

 .((نيشبك نيشبکب» ظفلب .ةيراجلا

 ةياور يف نكل «حيحص": ۲٤٠٦ مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 .حصألا وهو «نيشبك نيشبك» يئاسنلا

 .۳۹۳ /۱ يناودلا هكاوفلاو ٥٠۲ /۲ ًاطوملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۳)

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو )٤(

 ۳۹١. /۱۳ ينغملاو ۲۲۱/۱ بذهملا :رظنا

 باتک يف ۲٣۷ /۳ هننس يف دواد وبأ هجرخأف .هننس يف دواد يبأ دنع مدقتملا )0(

 .ةقيقعلا يف باب-١۲ «يحاضألا

 نذا يف ناذالا باب-۱۷ «يحاضألا باتک يف ۸۳/٤ هعماج ين يذمرتلاو

 . حیحص نسح ":لاقو .دولوملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» ةشئاع ثيدحب اوجتحاو

 هاور .«ةاش ةيراجلا نعو «ناتافاكم ناتاش مالغلا نع مهرمأ
 .حیحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا

 .“ظفللا اذهب دمحأ هاورو

 نع قعن نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انرمأ» رخآ ظفل هيف هلو

 . افي هجام نبال ظفللا اذهو ."«نيتاش مالغلا نعو ةاش ةيراجل ا

 هيب نع بیعش نب ورمع نع دواد وبأ هاور ام ًاضیأ اوجتحاو
 نع كسنيلف «هنع كسني نأ بحاأف هل دلو نمو») :هيفو «هدج نع هارأ

 .“يتايسو .«ةاش ةيراجلا نعو «ناتافاكم ناتاش مالغلا

 .مالغلا نع ةقيقعلا-۲ ءةقيقعلا باتك يف ۱۸١ /۷ ىبتجنا يف يئاسنلاو
 .ةقيقعلا باب-١ «حئابذلا باتك يف ٠٠٠١/۲ هننس يف هجام نباو
 ۲٤٥۸. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةقيقعلا يف ءاج ام باب-١١ «يحاضألا باتك يف ۸١/٤ يذمرتلا عماج (1)

 ٠١۲١. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۳۱/١. دمحأ دنسم (۲)

 .۲۵۱ ۱۵۸/٦ دمحأ دنسم (۳)

 .ةقيقعلا باب-١ «حئابذلا باتك يف ٠٠٠١/۲ هجام نبا ننس )٤(

 . ۲٠٠۱ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يتالا يرذنملا مالک يف يتايس )٥(



 1۹ يحاضألا باتك

 ىلع لدي كلذف «نيسحلاو نسحلا نع هقع ةصق امأو :اولاق

 .بابحتسالا ين حيرص ثيداحألا نم هانركذ امو زاوجلا

 ءزرك مأ ةصق لبق ناك نيسحلاو نسحلا دلوم :نورخآ لاقو

 .لباقلا ماعلا يف نيسحلاو دحأ ماع دلو نسحلا نإف

 هللا ىلص يلا نم هل اهعامس ناكف زر مأ ثيدح امأو

 ةصق نع رخأتم وهف «يئاسنلا هركذ «ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع

 .نيسحلاو نسحلا

 ىلع ىثنألا نأ "ىلع ةعيرشلا انيأر دق انإف ًاضيأو :اولاق

 .اهقتعو اهتيدو اهتداهشو اهثاريم ين ركذلا نم فصلا
 هححص و “يذمرتلاو “واد وبأو “ںہمجا مامإلا یور امک

 قعي مك-٤ ء«ةقيقعلا باتك يف ٠۸٠١-۱۸١ /۷ ىبتجملا يف يئاسنلا هاور )١(

 ؟ةيراجلا نع

 .۳۹۳۳ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 !!؟اهيلع اندوعت يتلا تادايزلا نم يهو .ىلع تصن :عوبطملا يف (۲)

 .ةرم نب بعك وأ « بعك نب ةرم ثيدح نم ۲۳۲/٤ دمحأ دنسم (۳)

 ؟لضفأ باقرلا يأ باب-٤٠ «قتعلا باتك يف ۲۷۵ ٤/ دواد يب ننس )٤(

 .ةرم نب بعك وأ بعك نب ةرم ثيدح نم
 ۳۳٣۷. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 لضف يف ءاج ام باب-۹٠ «نایالاو روذنلا بات يف ٠٠١/٤ يذمرتلا عماج )٥(

 ."هجولا اذه نم بیرغ حیحص نسح' :لاقو ‹قتعأ نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £

 هيلع هللا ىلص يلا باحصأ نم هريغو ةمامأ يبآ ثيدح نم
 نم هکاکف ناک ًاملسم ارما قتعأ ملسم ءیرما ایآ» :لاق ملسو
 قتعأ ملسم ءیرما امیآو «هنم ًاوضع هنم وضع لكب يزج ءرانلا

 امهنم "وضع لکب يزجم .رانلا نم هکاکف اتناک «نیتملسم نیتآرما
 .يذمرتلل ظفللا ««هنم ًاوضع

 ىضتقم هنأ امك ماكحألا هذم قفاوم ةقيقعلا مكحف

 .قفوملا هلاو «,صوصنلا

 .ةئطاخلا تاحيحصتلا نم يهو .نيوضع :عوبطملا يف )١(



 ۲1 يحاضألا باتك

 ىلإ "«قوقعلا هللا بحي ال» :ثيدح يرذنملا ركذ مث

 .يئاسنلا هجرخأو :هلوق

 نبا لاقو :هلا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ةرمض ينب نم لجر نع ملسأ نب ديز نع كلام ثيدح يف ربلا دبع

 ءةقيقعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاس هنأ هيبأ نع

 .مسإلا هرک هنأکو قوقعلا بحأ 5 :لاقف

 .بیعش نبا

 دنع .ةقيقعلا يف باب )۲١( قباسلا بابلا ۲۹۲-۲٦۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا

 یلص هللا لوسر لئس :لاق «هدج نع هارأ هیبأ نع بیعش نب ورمع ثیدح وهو (۲)

 :لاقو مسالا هرك هناك «قوقعلا هللا بحب ال» :لاقف ةقيقعلا نع ملسو هيلع هللا

 نعو «ناتثفاکم ناتاش مالغلا نع «كسنیلف هنع كسني نأ بحاف دلو هل دلو نم»

 .ثیدحلا ((...قح عرفلاو» :لاق عرفلا نع لئسو ««ةاش ةيراحلا

 نم لوألا ثيدحلا .ةقيقعلا باتك يف ۱۸۳/۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .عرفلا نع لاؤسلا نودب .لوألا بابلا

 ۲٤٩۷-۲٤۹۸. :مقرب دواد يب ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 . ٤/ ۱٣۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 )٤( كلام اطوم ۲/٠٠٠.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 [ب /۱۱۸] "نسحا [نمو] ءورمع ىلع هيف فلتخا دقو

 تعمس لاق سیق نب دواد انربخأ :لاق قازرلا دبع هركذ ام هدیناسأ

 هللا لوسر لئس :لاق هدج نع هيبا نع ثدحي بیعش نب ورمع

 NT ؟ةقيقعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 نبا نمو «هدج ف كشلا ينعأ ؛نيتلعلا نم لاس اذهو

 “)رقاو ٩

 .رلا دبع نبال ديهمتلا نم ةدايزلا (۱)

 .نسحأو :عوبطملا يف (۲)

 ٤/ ٠۳١. قازرلا دبع فنصم (۳)

 )٤( ربلا دبع نبال دیهمتلا ۳٠٤/٤-٠٠٠.

 .دقاو نب يلع :عوبطملا يف )٥(

 قيرط نم ةديرب ثیدح نم ورمع نب هللا دبع ثیدح ینعم يور هنا كلذو )٨(

 .يلي اميف «يتأيسو هيب نع ٬دقاو نب نيسحلا نب يلع
 ۲٠۱. :ص بيرقتلا يف امك «ماهوأ هل ةقث بألاو

 . 1۹۳ :ص بيرقتلا يف امك «مهي قودص نبالاو



 ۳ يحاضألا باتك

 اذإ انك» :ةديرب ثيدح "بابلا رخآ يف يرذنملا ركذ مث

 ."لاقم هیفو :هلوق ىلإ «دلو

 هاور دق نكلو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 يلا مهرمأف» :تلاقو «هلثب ةشئاع ثيدح نم هدنسم يف رازبلا

 .*«ًاقولخ مدلا ناكم اولعجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ميهاربإ ثيدح نم يدع نب دمحأ وبأ ىور دقو
 نع ةمركع نع نيصحملا نب دواد نع ةبيبح يبأ نب ليعامسإ

 دنع .ةقيقعلا يف باب )۲١( قباسلا بابلا ۲۹۳/۳-۲۹٤ دواد يب ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا

 خطلو ةاش حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا يف انك» :لوقي ةديرب ثيدح وه (۲)

 هخطلنو هسأر قلحنو ةاشلا حبذن انك «مالسإلاب هللا ءاج املف ءاهمدب هسأر

 .(نارفعزب

 ."حيحص نسح": ۲٤٥٩ مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلالا لاقو

 هدانسإ ين" :ثيدحلا دعب لوقي ثیح ۱۳۲/٤ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ ()

 ."لاقم هيفو «دقاو نب نيسح نب يلع

.OA-0V / دئاوزلا عمجم يف امك )٤( 

 هفنصم يف قازرلا دبع ًاضیأ هاورو ٤/ ۳۳۰هدنسم يف یلعی وبأو ۰۱۸/۸

 هحيحص يف نابح نباو ٠۲۲/۱۲ ننسلا يف يقهيبلاو «ناسحإلا عم

 یرکلا ۳۰۳/۹.

 دئاوزلا عمجم ين يمشيملا لاقو ٤/٥۸: راصتخاب رازبلاو ىلعي وبأ هاور"
 ."هفرعأ مل ينإف قاحسإ ىلعي يبأ خيش الخ «حيحصلا لاجر هلاجرو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 ةلزنمب قولخلا» ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 .ةقيقعلا يف ينعي «مدلا

 ."هوفعضف سانلا امأو «لبنح نبا

 ۲۳٤/۱. لماکلا (۱)

 ٠٤١١/٤. ىطسولا ماكحألا (۲)



 0 ديصلا باتك

 “[ديصلا باتك]
 “ديصلا ف باب

 ‹(هنم لكأ نإو لكف» :هيف يذلا ةبلعث يبأ ثيدح ركذ

 . خيش :ةعرز وبأ لاقو :هلوق ىلإ ""يرذنملا هيلع ملكتو

 عوبطملا ىلع ًاريس «حيضوتلل هتعضو امنإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (1)

 .دواد يبآ ننس باتک نم

 .(۲) مقر بابلا ۲۷۱-۲۷۲ /۳ دواد يبآ ننس (۲)

 سيردإ يبأ نع هللا ديبع نب رسب نع يدوألا ورمع نب دواد ثيدح وه (۳)
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ينشخلا ةبلع يبأ نع ينالوخلا

 لكو «هنم لكآ نإو «لكف هللا مسا ترکذو كبلك تلسرأ اذإ» :بلكلا ديص

 .«كادي كيلع تدر ام

 .ركنم :لاقو « ٠٠٩ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 يدوألا ورمع نب دواد هدانسإ يف" :لاق ثیح ۱۳۲/٤ دواد يبآ ننس رصتخ يف )٤(

 .براقم ثيدح :دمحأ مامإلا لاقو «نيعم نب ىیجب هقثو ‹طساو لماع «يقشمدلا

 نب دما لاقو .ًاساب هتایاورب یرآ الو :يدع نبا لاقو .هب ساب ال :ةعرز وبآ لاقو

 ھه." خيش وه :يزارلا متاح وبأ لاقو .يوقلاب سيل :يلجعلا هللا دبع

 متاح وبأ لاقو ٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم نم عوبطملا يف )٥(

 :هيفو «يرذنملا مالك لقن ۳۸/۸ دوبعملا نوع يفو .قبس امک "خيش وه :يزارلا

 .' خيش وه :يزارلا ةعرز وبآ لاقو"

 ليدعتلاو حرجلا يف امك يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ يف ام باوصلا لعلو

 ٤٤۰. /۳ متاح يبأ نبال



Eaةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نم كلذ لثم ىورُيو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 . "هيلع مالكلاو بابلا رخآ يتأيسو ءورمع نب هللا دبع ثيدح

 :لاق سابع نبا نع ميهاربإ ثيدح نم دمحأ مامإلا دنسم ينو
 نم لكأف بلكلا تلسرأ اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 لو لتقف "تلسرأ اذإو «هسفن ىلع كسم اغنإف ءلكات الف ؛ديصلا

 ."«هبحاص ىلع كسمأ امنإف لكف «لكاي

 :ديصلا نم بلكلا هنم لكأ ام ةحابإ يف فلتخاف

 «سواطو «ءاطعو “.ةريره وبأو «سابع نبا هعنمف -

 .ديصلا يف باب-۲ «دیصلا باتک ين ۲۷۰-۲۷٦ /۳ هننس يف دواد وبآ هجرخآ (۱)

 يف ةصحخرلا-١١ «ديصلا باتك يف ۲۱۲/۷-۲۱۷ هننس يف يئاسنلا هجرحخأو

 .«نلتق نإو :لاق ؟نلتق نإو تلق» :ظفلب ديصلا بلك نمث

 ««هنم لکآ نو» نود ۲٤٣١ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابللا هنسحو

 .رکنم :اهنع لاق ثيح

 .هتلسرأ :دمحا دنسم يف (۲)
 .۲۳۱/۱ دمحا دنسم (۳)

 ."حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور" ٤/ ١: دئاوزلا عمج يف يمثيملا لاقو

 .سابع نبا نم عمسي ل سابع نبا نع يوارلا يعخنلا ميهاربإ نأ الإ :تلق
 :ص يئالعلل ليصحتلا عماجو ء۱۸-۷١ :ص متاح يبآ نبال ليسارملا :رظنا
1 -. 

 يبآ نبا فنصمو ٤/ ٤۷۳ ٤۷٤ قازرلا دبع فنصم :يف امهنع درو ام رظنا )٤(

 .۲۳۳ «۲۳۲ ٤/ ةبیش



 :A ديصلا باتك

 «ةدرب وبأو «ريبج نب دیعسو «ريمع نب ديبعو «يعخنلاو «يعشلاو

 'هریغو «ةداتقو «ةلفغ نب ديوسو

 حصا وهو "هباحصأو ةفبنح يبأو "قاحسإ لوق وهو

 “يعفاشلا يلوق دحأو (“امهرهشأو دمحأ نع نيتياورلا

 «ناملسو «صاقو يبأ نب دعس نع كلذ ىوري :ةفئاط هحابأو -

 .مهنع دمحأ هاور «"رمع نبا نعو ءًاضيأ ةريره يبأ نع ىورُيو

 يف دمحأو “رخألا لوقلا ين ىعفاشلاو "كلام لاق هبو
 07 نيتياورلا ىدحإ

 .۲۳۳ ٤/ ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا (۱)

 . ٠٠١١١ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم :رظنا (۲)

 .۲۲۳/۱۱ طوسہملاو ء١۱۱۷ ٤/ ةيادهلا :رظنا (۳)

 .بهذملا اهيلعو )٤(

 . ٤١١/٠١ فاصنإلاو ٠٠١٠١ :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا

 .بهذملا اهيلعو ءديدحجلا يف )٥(

 ۹ ٠٠١/۹ عومجلاو ۲١۳/۱ بذهلا :رظنا

 نبا فنصمو ٤/ ٤۷۳ ٤۷٤ قازرلا دبع فنصم :يف ةباحصلا نع درو ام رظنا (0)

 . ٤/ ۲٣٤ ةبيش يبآ

 ۲٠٠/۳. لیلکإلاو جاتلاو ۱۸۲ :ص يناکلا :رظنا (۷)

 ٠٠٠١. /۹ يوونلل عومجملاو ٠٠١/١ بذهملا :رظنا .ميدقلا لوقلا يف (۸)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۹)

 ٠١/ ٤١۲. فاصنإلا :رظنا )۱١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲۸

 .بابلا رخآ يف دواد وبأ هرکذ يذلا ورمع

 - ىسوم نب دسأ نع بيبح نب كلملا دبع هاور اب اوجتحاو

 متاح نب يدع نع يعشلا نع ةدئاز يبأ نبا نع -ةنسلا دسأ وهو

 زاوج يف ةبلع يبا ثيدح وحن ركذف ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع
 .لكأ اذإ هنم لكألا

 نع ٠١۹1/[ كامس نع يروثلا هاور ا ًاضيأ اوجتحاو
(DD fلاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا "نع يدع نع “نطق نب يرم . ن )۲ : 

 ؟لکآ نإو :تلق ««لکف كيلع كسمأ "”يراض بلك نم ناك ام»

 .((«معن)») :لاق

 . مزح نبا نيئيدحلا نيڏه رکذ

۳ ۰ )€3 

 بیيرقتو ٤۲۸/۸« لیدعتلاو حرجملاو ٥۷ /۸ يراخبلل ريبكلا خيراتلا يف (۱)

 ."يرطق نب يرم" : ۹۳۲ :ص بیذهتلا
 .ملعأ هللاو ٤١١/۷. مزح نبال ىلحلا يف امل قفاوم لصألا يف ام نأ الإ

 .راض :ىلحلا يف (۳)

 ٤۷١ ٤١١. /۷ ىلحملا يف )٤(

 ٤۷۲. /۷ ىلحلا :رظنا )١(



 هركذ ‹نيقلتلا لبقي ناك هنأو كامس :ىلع يناثلا يف قلعتو
 .٩ طق نب يرم :ىلعو .يئاسنلا

 وهو «ورمع نب دوادب ةبلعث يب ثیدح لیلعت مدقت دقو

 نوفلتخي :دمحأ لاق . روتسم :ةرم نيعم نبأ هيف لاق ‹«ظفاحلاب سیل

 نم يدع نع يعشلا ثيدحو «ميشه ىلع ةبلعث يبأ ثيدح يف

 . "هيلع لمعلاو .“ينثدحف يطيبرو يراج

 :نيثيدحلا نيب عمحجلا كلسم ةفئاط تكلسو -

 هركذ ام ركذف «نيثيدحلا نيب قفوي نأ نكمي :یباطخلا لاقف
Wet. 

 .۲۳۱/۳ و ۲١۱/۲ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا لوق رظنا (۱)

 ."نطق" :ىلع قيلعتلا قبس (۲)

 ٤۷۲. /۷ یلحلا رظنا (۳)

 يف امك .روهشم :يرودلا ةياور يف هنع نيعم نبا لوق هيلع تفقو يذلا )٤(

 ۱۹٩/۳. بیذهتلا بیذهتو ۰٤۲۰ /۳ متاح يبآ نبال لیدعتلاو حرجلا

 .فيرحت وهو .يثيدحف :عوبطملا يف )٥(

 )١( ةمادق نبال ينغملا يف اذه دما مامإلا مالك رظنا ۱۳/۲٠٤.

 يف يباطخلا مالكو «يباطخلا مالك نم ًائيش عوبطملا يرذنملا رصتخم يف سيل (۷)

 نيتياورلا نم نيثيدحلا نيب قفوي نآ نكميو" :لوقي ثيح ۲٠۹/٤ ننسلا ماعم



Erةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نيب ضراعت ال هنأ كلذ يف باوصلاو :ميقلا نبا لاقو

 .ةحصلا ريدقت ىلع نيثيدحلا

 لاح هنم لكأ اذإ ام ىلع حنملا يف يدع ثيدح لمحو

 .هسفنل هداص امنإ هنأل ؛هديص

 هداص نأ دعب هنم لكأ اذإ ام ىلع ةبلعث يبأ ثيدح لمحو

 هنأل ؛مرحجي ال هنإف هنم لکاف هيلع لبقأ مث «هنع "یهو ° ىلتقو

 ءاهُبحاص اهاکذ ةاش نم هلکاک كلذ دعب هنم هّلكَأو ء«هبحاصل هكسمأ

 .هدنع محل نم وأ

 هيلع فطعي مث داطصي وآ «لکایل داطصي نآ نیب قرفلاف
 ."هنم لکایف

 .لعأ ىلاعت هللاو «نيثيدحلا نيب هب عمجي ام نسحأ اذهف

 ثيدح يف يهنلا نوكي نأو ءةحابإلا يف ًالصأ ةبلعث يبأ ثيدح لعجي نأب

 . ميرحتلا نود هیزنتلا ینعم ىلع يدع

 .فيرحت وهو ."هلبقو" :عوبطملا يف (1)
 .ًاضيأ فيرحت وهو ."ىهنو" :عوبطملا ين (۲)

 ققحلا سيك نم ةدايز يهو .(حضاو قرف) :"هنم" :ةملك دعب ةدايز عوبطملا يف (۳)

 .ءيش يف فلؤملا مالك نم تسيلو

 ٩/ ٠٠١. يوونلل عومجلا :رظنا .ةيعفاشلا ضعب كلذ ركذ دقو (6)



 1۴۳1 اياصولا باتك

 “[اياصولا باتك]

 "؟هتيلا عطقني ىتم باب
 تبثب ءيش اهبف سيلو :هلوق ىلإ بابلا ثيدح يرذنلا ركذ
 :قحلا دبع لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 . يلع ىلع فوقوم ظوفحلا

(۳) 

 .رباج ثیدح نم يور دقو

 .نامثع نب مارح هدانسإ يف نکلو

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز يهو «لصألا يف تسيل (1)

 ٩. :مقر بابلا ۲۹۳-۲۹٤« /۳ دواد يبآ ننس (۲)

 ديعس نع هيب نع ديعس نب دلاخ نب هللا دبع نع يندملا دمحم نب یجب ثیدح دنع

 نمو فوع نب ورمع ينب نم اخويش عمس هنا شيقر نب ديزي نب نحرلا دبع نب
 هللا لوسر نع تظفح :بلاط يبا نب يلع لاق :لاق دمحا يب نب هللا دبع هلاخ

 .«ليللا ىلإ موي تامُص الو «مالتحا دعب متی ال» :ملسو هيلع هللا یلص

 ۲٤۹۷. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 اذه يور دقو" :هلوق همالک رخآو ٣٣۲/٤-٠٥۳ دواد يبا ننس رصتخ (۳)

 ."تبثي ءيش اهيف سيلو كلام نب سنأو هللا دبع نب رباج ةياور نم ثيدحلا

 )٤( یطسولا ماکحألا ۳/ ۳۲۳.

 هدنسم يف ثراحلاو ۳۲۱/۳-۳۲۲ هدنسم يف يسلايطلا :هاور رباج ثیدح )٥(

 يف يقهيبلاو ٤٤١ /۲ لماكلا يف يدع نباو ٤۳۹/١ ثحابلا ةيغب يف امك-

 .۳۱۹/۷-۳۲۰ یرکلا ننسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £۳۲

 نمحرلا دبع ةياور نم هنأ يلع ثيدح ةلع :ناطقلا نبا لاقو

 ."رابخألا ةاور يف فرعي الو شيقر نب

 «فوع نب ورمع ينب نم ًاخويش عمس هنآ ًاضیأ هتلعو :لاق

 .يلع لاق :لاق دما يب نب هللا دبع" [هلاخ نمو]

 دجأ ملو ءنالوهجم دلاخ نب هللا دبع هنباو ديعس نب دلاخف

 دلاخ نب هللا دبع نب ليعامسإ :هل لاقي هل نبا مسر يف الإ رکذ هللا دبعل

 . "لالا لوهجم وهو متاح وبأ ًاضيأ هرکذ «ميرم يبآ نب دیعس نبا

 .ةقثف ميرم يبأ نب ديعس هدج امأف

 نبا ناك نإ فيعض امإو «لوهجم امإ يندملا دمح نب ىيحيو

 .كورتم وهو «نامثع نب مارح قيرط نم مهلك

 . ٤٤٤/۲-٤٤٥ يدع نبال لماكلا :رظنا

 وهو .لاقبلا دعس يب قيرط نم ۲ ۳ لماكلا يف هجرخأ يدع نبا نأ الإ

 .۳۸۷ :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .فيعض

 ٥۳٦/۳. و ۳۱/۲ ماهیإلاو مهولا نایب (۱)

 نم بيوصتلاو وهس وهو (و ديعس نب دلاخ) :ةلمجلا هذه ناكم لصألا يف (۲)

 ۳٠/۲. ماهیإلاو مهولا نایب

 ٠۷۹/۲. لیدعتلاو حرجا (۳)
 ١/ ۳٠٠-٠٠". يراخبلل ريبكلا خيراتلا رظناو

 . ۰۳٩-٥۳۷ /۳ ماهیولاو مهولا نایب ()



 EY اياصولا باتك

 وبأ سيق نب دمحم نب ییحي وه اذه ییجي نإف وھس اذھو

 .'حیحصلا يف ملسم هل یور ریکژ
 باثر نب شحج نب دمحأ يبأ نب هللا دبعو :ناطقلا نبا لاق

 امك ‹جشألا نب هللا دبع نب ريکب "دلاوب سیلو ءًاضيأ لاحلا لوهجم

 دق يراخبلاو «"امهنيب عمج [ب/۹٥۱] نیح متاح يبأ نبا هنظ

 يڏلاو «“ةمجرت يف يلع نع يوري يذلا لعجف ؛امهنيب لصف

 ."'ىرخأ ةمجرت ين ريكب دلاو وهو سابع نبا نع يوري

 . "ضیا لوھجم هلاحف ناک امهیآو

 يف دواد يٻآ لاجر نم رجح نبا هرکذی ۾ ملسم هل یور يذلا اذه ىيجي (۱)

 . ٠١٠١١ :ص بيرقتلا رظنا .ننسلا

 ءيندملا نارهم نب هللا دبع نب دمحم نب ییجي وه هل جرخأ دواد ابآ نآ رکذ يذلاو

 . :ص بيرقتلا :رظنا .ىطخي قودص «يراجلا :هل لاقي «لفون ينب ىلوم

 .(دلاوب سیلو) :ناکم (دلاو وه سیل سیقو) :عوبطملا يف (۲)

 نايبل فلاح وهف «هيلإ ةراشإلا نود لصألا يف ال ربيغت هنآ ىلإ ةفاضإلاب وهو

 .ًاضيأ ماهيإلاو مهولا

 ) )۳ليدعتلاو حرجلا ٥/ ٠.

 .ريبكلا خيراتلا نم عوبطملا يف ةجرتلا هذه ىلع فقأ ل )٤(

 )٥( ريبكلا خيراتلا ١/ ٤١.

 ٥۳۷. /۳ ماهيإلاو مهولا نايب (1)





 fo ضنئارفلا باتك

 ضئارفلا باتک

 ءاحرألا يوذ ثاريم يف باب

 “هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» :هيف ًايدح رکذ

 هنإف «ناطلسلا هب ديري نأ لمتحيو :هلوق ىلإ هدر يف يرذنملا ملكتو

 . "الاخ یس

 .يتآلا ثيدحلا دنع .(۸) مقر بابلا ٠۲۰ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 لوسر لاق :لاق مادقملا نع ينّروها رماع يبا نع دعس نب دشار ثيدح وه (۲)

 یاو هللا یلإ» :لاق ایرو ««يلاف الك كرت نم» :ملسو هيلع هللا یلص هلا

 هل لقعأ :هل ثراو ال نم ٹراو انآو «هتثرولف الام كرت نمو») «((هلوسر

 .((هٹریو هلع لقعی :هل ثراو ال نم ٹراو لاخلاو «هثرأو

 باب-٩ «ضئارفلا باتک يف ۹۱٤/۲-٩۱٩ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .ماحرألا يوذ

 ۲٥۱۹. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 اذه يف فلتخاو":لوقي ثيح ۱۷۰/٤ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ (۳)

 .مادقملا نع ينزوملا رماع يبأ نع دعس نب دشار نع يورف ؛ثيدحلا

 .السرم- لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ دعس نب دشار نع يورو

 :لوقيو هفعضي نيعم نب ىيجب ناك :ثيدحلا اذه يف يقهيبلا ركب وبأ لاقو

 .يوق ثيدح هيف سیل
 ال ىلوم وأ مع نبا نوكي ال يذلا لاخلا نأ ىلع اوعمجأ دقو :ًاضيأ لاقو

 .ةلوؤخل اب لقعي



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 هب در ام اذهف :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .ةفيعض هوجو اهرسأب يهو «لاخلا ثيدح

 ديرأ نإف ؛لامجإ هيف مالكف «"فاعض هثيداحأ نإ" :مهوق امأ

 نكلو «حيحصف ءاهيف ةلع ال يتلا حاحصلا ةجرد يف تسيل اهنأ اهب
 .نسحلا ةجرد نع اهطاطحنا بجوي الو ءاهب جاجتحالا عنمي ال اذه

 دق اهنإف «ناسحلا ثيداحألا يه امل اثمأو ثيداحألا هذه لب

 ءاهجراخ تفرعو «ةفلتم هوجو نم تيورو ءاهقرط تددعت

 .نیمهتم الو نیحورجمب اوسیل اهتاورو

 ."اهتحصب مکحو هحیحص يف نابح نب متاح وبآ اهجرحخآ دقو
 .اهضراعي ام لوصألا ثيداحأ يف سيلو

 .اذه برک يدعم نب مادقملا ثيدح نم تيور دقو

 نب ميكح نع يذمرتلا هركذ «باطخلا نب رمع ثيدح نمو

 نب رمع بتک :لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع ميكح

 يف نوكي نأ هبشيف ًاتباث ناك نإف .لقعلا يف هب اوجتحا يذلا ثيدحلا اوفلاخف

 ناب لقعي ًالاخ دارأ وأ .كلذ ريغ ىلإ رمألا راص مث «ةلوؤخلاب لقي ناك تقو
 ."هاوس ثراو هل نکی م اذ «هیف هلام عضو راتخا وآ «یلوم وآ مع نبا نوکی

 ديري نأ لمتحيو" :هلوق هيف دجوي الو «عوبطملا يف دوجوملا يرذنملا مالك ه.|
 .ملعأ هللاو ."ًالاخ ىمسُي هنإف «ناطلسلا هب

 .مادقملا ثيدح نم «ناسحإلا عم ١ ۳۹۷-۰ /۱۳ ناپح نہا حیحص (۱)



 € ضئارفلا باتك

 هللا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ةديبع يبأ ىلإ باطخل ا

 لاق «(هل ثٹراو ال نم ٹراو لاخلاو «هل لوم ل نم لوم هلوسرو

 90 ی ثيدح اذه :يذمرتلا

 . "هحیحص ف نابح نبا هاورو

 ثراحلا نب نمحرلا دبعو حلاص يبأ نب ليهس هنع ىور دق هنإف ءائيش

 اذه لثمو «هحرج ًادحأ نأ ملعي لو (“هوخأ میکح نب نامثعو

 .هثيدحجج جتحيو ةلاهجلا هنع عفتري

 نع جیرج نبا نع اضيأ يذمرتلا هرکذ ةشئاع ثیدح نمو

 ا نم ثراو لاخلا») هعفرت ةشئاع نع سواط نع ملسم نب ورمغ

 . بیرغ رسح :يذمرتلا لاق «««هل ثراو

 . حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا عماج نم عوبطملا يف (1)

 .ميقلا نبا ركذ امك ٦/ ۲۳١ يذوحألا ةفحت ينو

 .لاخلا ثاریم يف ءاج ام باب-۲ ‹«ضئارفلا باتك يف ۳۹۷ ٤/ يذمرتلا عماج (۲)

 . ٠۷٠۸ :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ٤٠١-٤۰۱. /۱۳ نابح نبا حیحص (۳)
 -۱۹۳ /۷ لامکلا بیذهتو ۰۲۱٤/٦ نابح نبال تاقثلا :يف ميكح ةمجرت رظنا (4)

 . A0" /۲ بيذهتلا بيذهتو ٠٥۲ /۲ لادتعالا نازیمو 1۹4

 ثاریم يف ءاج ام باب-۲ ‹«ضئارفلا باتك ي ۷/۴٤4-۳1۸4 يذمرتلا عماج )0(

 . ٠١١٠١ :مقرب يذمرتلا حيحص ين ينابلألا هححصو .لاخلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 يوذ ثيروت يف ملعلا لهأ رثكأ بهذ ثيدحلا اذه ىلإو :لاق

 لو ""مهضعب هلسرأ دقو «مهٹروي ملف تباث نب ديز امأو «ماحرألا

 ."همالك مت «ةشئاع نع :هيف ركذي

 :نيهجول ًائيش ثيدحلا رضي ال ءانيعزانم ةقيرط ىلع اذهو
 دقو «ةقث هلصو يذلاو «ةقثلا ةدايزب نومكجي مهنأ :امهدحأ

 .هتدایز لوبق مهدنع بجیف «داز

 لاق امك «ملعلا لهآ رثكأ هب لمع دق «لسرم هنأ :يناثلا
 صن امك ةجح لسرملا "ىري ال نم دنع ةجح اذه لثمو «يذمرتلا

 .“يعفاشلا هيلع

 هرني لطابف «ةبصع وه يذلا لاخلا ىلع ثيدحلا لمح امأو

 «هيلع لمحي نأ نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا [1/۱۹۰] مالک

 ناك اذإف الاخ هنوكب ثاريملا قلع اغنإ هنإف ؛سبللا نم هنمضتي ال

 ٠١١/۷. قازرلا دبع فنصم :رظنا (۱)

 عماج نم عوبطملا يف ذإ «هرخآ يف ةدايزو فالتخا عم ۳۹۸/٤ يذمرتلا عماج (۲)

 ھه." لالا تيب يف ثاريملا لعجو «مهثروي ملف تباث نب ديز امأو ..." :يذمرتلا

 ۲۳٠/١. يذوحألا ةفحت يف كلذكو .عوبطملا يف يذمرتلا مالك

 .ىنعملا لتخي اهطاقسإبو «"ال" :طاقسإب .ىري نم :عوبطملا يف (۳)

 ٤٦۳. :ص ةلاسرلا يف (6)

 .هتبصع :عوبطملا يف ()



 ۹ ضئارفلا باتك

 بجوملا فصولا اذه نع لدعف «ىلوم وأ مع نبا هنوك هثیروت ببس

 .مكحلا هب قلعو «ثيروتلا بجوي ال فصو ىلإ ثيروتلل
 هّرنم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مالكو نايبلا دض اذهف

 . كلذ نع

 وأ مع نبا نوکي ال يذلا لاخلا "نأ اوعمجأ دق" :هلوق امأو

 !؟عاجإلا نيأو ءالصأ كلذ يف عامجإ الف «"ةلوؤخلاب لقعي ال ىلوم

 ملف «لقاعتلا يف هفالخ ىلع دقعنا عاجإلا نأ رد ول مث

 لوق وهو «هنوثروي ءاملعلا روهمج لب «هثيروت مدع ىلع دقعني

 .ةباحصلا رثكأ
 يف هلمحت مدعب لوقلا لجأل «هثيروتب لوقلا كرتي فيكف

 !؟ةلقاعلا

 ىلع حسملاو «""رامخلاو نيبروجلا ىلع حسملا ثيدح اذهو

 !!!" لثم" :ةدايزب .كلذ لثم :عوبطملا يف (1)
 .نآ ىلع :عوبطملا يف (۲)

 ىلع حسملا باب-۲۳ «ةراهطلا باتک يف ۲۳۱/۱ هحیحص يف ملسم یور - (۳)
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ» :لالب ثيدح نم «ةمامعلاو ةيصانلا

 .«رامخلاو نيفخلا ىلع حسم

 ىلع حسملا باب-١٠ «ةراهطلا باتك يف ۱٠۲/۱ هننس يف دواد وبآ یورو -

 .نيبروجلا
 حسملا يف ءاج ام باب-٤۷ «ةراهطلا باوبأ يف ۱۹۷/۱ هعماج يف يذمرتلاو



N4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 دق «"ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملاو "٠ نيخاستلاو بئاصعلا

 .ضعب نود هضعبب هنم اوذخآ

 ةأرما جوزت يذلا يف ةرصب يبأ نب ةرصب ثيدح كلذكو

 .ضعب نود هضعبپ اوذخآ «"”یلبح اهدجوف

 .ثیدح ريغ يف دوجوم اذهو

 .نيلعنلاو نيبروجلا ىلع
 يف ءاج ام باب-۸۸ ءاهننسو ةراهطلا باتک يف ۱۸٩ /۱ هننس يف هجام نباو

 ٠ .نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسملا

 ًأضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم مهلك

 .نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو
 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 ۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .ملعأ هللاو .هيلع فقأ ملف ,دحاو ثيدح نم رامخلاو نيبروجلا ىلع حسملا امأ

 حسملا باب-۷١ «ةراهطلا باتك يف ۱۰۱/۱-۱١۲ هننس يف داود وب هاور (۱)
 .نابوث ثيدح نم .ةمامعلا ىلع

 . ۱۳۳ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ىلع حسملا باب-۲۳ «ةراهطلا باتك يف ۲۳۱/۱ هحیحص يف ملسم هاور (۲)

 .ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم «ةمامعلاو ةيصانلا

 اذإف كل دبعف دلولا امأ» :هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ثيدحلا ماتو (۳)

 .(اهجرف نم لحتسا امم رهملا اهو «ةدلج ةئام اهودلجاف تدلو

 ٥۹۳/۳. كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ



 14۱ ضئارفلا باتك

 . ‹"ةلوۇخلاب لقعي لاخلا ناك تقو يف نوي ًاتباث ناک ول" :هلوقو

 :نيرمأ دعب الإ ءهتابثإ نكع ال يذلا خسنلا ىلإ ةراشإ وهف
 .هل مواقملا "”ةضراعم توبث :امهدحأ

 .هنع هرخأت :يناثلاو

 .نيرمألا نم دحاو ىلإ انه ليبس الو

 ال ةمعطلا ليبس ىلع ينعي "هيف هلام عضو راتخا" :هلوقو

 :هجوأ ةثالثل لطابف «ثاريلا

 هلام ثری» :لاق هنإف «هلطبي ثیدحلا ظفل نأ :اهدحآ -

 . ەئ ري») :ظفل يفو

 الف ءةقيقحلا ةيمستلا يف لصألاو ءأثراو هامس هنأ :يناثلا -

 :ةعبرأ رومأ دعب الإ اهنع لدعي

 .اهتدارإ عانتما ىلع ليلد مايق :اهدحأ

 الو هل ًازاجم هنيع يذلا ىنعملل ظفللا لامتحا نايب :يناثلا

 نوکی ال یتح «ةغل هيف هلامعتسا نایب :وهو «ثلاثلاب الإ كلذ يفكي

 .صنلا ظفل هيلع لمحي عضو انل

 اذك ىلع لمحي :لوقيو «ةئالثلا هذه نع لفغي سانلا نم ريثكو

 .فيرحت وهو .هتضراعم :عوبطملا يف (1)
 .بابلاو باتكلا سفن ين ۳۲١ /۳ دواد يبآ دنع ظفللا اذه (۲)

 .بابلا ثيدح ظفل وه (۳)



N۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لامعتسا نع رابخإ وه امنإو ءاشنإب سيل لمحلا نإف ءطلغ اذهو اذكو

 .ًابذاك ًاربخ ناك ءًاقباطم نكي م نإف هيلع هلح يذلا ىنعملا كلذ يف ظفللا

 رثك نظي امك «ىنعملا اذه ىلع هله ءىشنآ ينآ :هب دارأ نإو

 لمحي مث هبكتري نأ دحأل لحي ال ًاعطق لطاب وهف «هدنع قيقحت ال نم
 .هيلع عراشلا مالك

 الو ءةقيقحلا ةدارإ ليلد وهو ضراعملا نع باوجلا :عبارلا

 .ةدارإلا ليلد نع بج م ام اهتدارإ عانتما لیلد هیفکی

 نود ثاريملا هنم اومهف ظفللا اذهب نيبطاخملا نأ :""ثلاثلا -

 .مهنع هللا يضر [ب ]٠٠١/ ةباحصلا مهو «هريغ

 هلاس نيح ةديبع يبل اباوج هنع هللا يضر رمع هب بتك اذمو

 . "لاخلا ثاریم نع هباتک يف

 .مهفلا يف ةباصإلاب قلخلا قحأ مهو

 ءناطلسلا لاخلا نأ ىلع ثيدحلا لمح نالطب اذهب ملُع دقو

 .ةلطاب هوجو هذه لكو «بلسلا هب دارملا نأ ىلعو

 .قيفوتلا هلابو ءاهيلإ بهذ نم ثيداحألا هذهب سانلا دعسأو

 .سماخلا :عوبطملا يف (1)

 هلام عضو راتخا" ريسفت نالطب هجوأ نم ثلاثلا هجولا وه اذه امنإو ءاطخ وهو
 .ثاريملا ال ةمعطلا ليبس ىلع هنأب «"هيف

 .هجرخت قبس دقو (۲)
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 "ةنعالملا نبا ثاريم باب

 تبثي مل :يقهيبلا لاقو :هلوق ىلإ لوألا بابلا ثيدح ركذ

 " “تاور ضعب ةلاهحل ثيدحلا اذه ملسم الو يراخبلا

 ًاضيأ لعأو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نبا لاق ءةلثاو نع هيوار يرصنلا رسب نب هللا دبع نب دحاولا دبعب

 )٩(. :مقر بابلا ۳۲۵ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 نع يرصنلا هللا دبع نب دحاولا دبع نع يبلغتلا ةبؤر نب رمع ثيدح دنع
 ةثالث زرحُت ةأرملا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع عقسألا نب ةلثاو

 .«هنع تنعال يذلا اهدلوو ءاهطيقلو ءاهقيتع :ثیراوم

 ام ءاج ام باب-۲۳ «ضئارفلا باتک يف ۳۷۳/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 اذه نم الإ فرعي ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو .ءالولا نم ءاسنلا ثري

 .برح نب دمحم ثيدح نم هجولا

 ةأرملا زوحت باب-١١ «ضئارفلا باتك يف ٩۱٩/۲ هننس يف هجام نباو

 .ثیراوم ثالث

 ٦۲۳. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ١/ ۷١. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف اذه يقهيبلا مالك (۲)

 رمع هدانسإ يو" :لوقي ثيح ۱۷٣/٤-۱۷۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم (۳)

 :لاقف يزارلا متاح وبأ هنع لئسو .رظن هيف :يراخبلا لاق «يلغتلا ةبؤر نبا

 :يباطخلا لاقو .حلاص نكلو ءال :لاقف ؟ةجحلا هب موقت :ليق .ثيدحلا حلاص

 ."...يقهيبلا لاقو .لقنلا لهأ دنع تباث ريغ ثيدحلا اذهو
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 "هب جتي ال حلاص :متاح يبآ
 :لمج ثالث ىلع لمتشا دقو

 . "هيلع قفتم وهو ءاهقيتع ةأرملا ”ثاريم -

 :هيف فلتخا دقو ءهيلع تنعال يذلا اهدلو اهثاريم :ةيناثلا -

 دلولا نم اهٹاریمک هنم اهٹاریم لعجم تباث نب دیز ناکف

 “هوجن سابع نبا نع يورو . “هيلع نعالت م يذلا
 "كلام لوق وهو نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو

 .عاطقنال ريثأت ال مهدنعو «مهباحصأو “ةفينح يبأو «يعفاشلاو

 .۲۲ ١/ لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۱)

 .اه يعاد ال ةدايز يهو ."امهادحإ" ةدايزب .ثاريم امهادحإ :عوبطملا يف ()

 !!!ققحلا دنع نم ةدايز اهنآ ىلإ ةراشإ نودو
 عانقإلاو ۳۲۲/۲ بلاطلا ةيافكو ٠١/٠ يسخرسلل طوسبلا :رظنا (۳)

 ۲٠١. :ص بلاطلا ليلدو ٠۳۸٠/۲ ينیبرشلل

 . ٦/ ۲۰۸-۲٥۹ يقهیبلل یربکلا ننسلاو ۷ قازرلا دبع فنصم :رظنا ()

 )٥( قازرلا دبع فنصم :رظنا ۷/ ٠۲١ .

 دبع نبال ديهمتلاو ۳۸۷ /۸ ةنودملاو ٠۲۲ /۲ اطوملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا

 ٥/٠١(. ربلا

 ٦/ ٤١. نيبلاطلا ةضورو ٠ /۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۷)

 نيدباع نبا ةيشاحو ۱۹۸/۲۹ يسخرسلل طوسبملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۸)

 ٤/ ٠١۹. قئارلا رحبلاو ۷ ٦
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 .هنم مالا ثاریم يف هیبأ نم هبسن

 يعخنلاو ءاطعو دیز نب رباجو نیربس نباو نسحلا ناکو

 نولعجم هریغو حلاص نب نسحلاو يروثلاو دامو مكحلاو

 .هل ةبصع همأ ةبصع
 ىدحإ وهو ۳

 هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ بهذم اذهو

 .° سابع نباو «"يلع نع نيتياورلا

 هنع "ىرخألا ةياورلا يف يلعو “«دوعسم نبا ناکو

 تمدع نإف «هيبأو همأ ماقم ةمئاق يهو ةبصع اهسفن همأ نولعجي

 .“انهمو ثراحلا وبأ هنع اهلقن دمحأ نع ""ةياورلا وه اذهو

 .لبنحو مرثألا :ىلوألا لقنو

 ٠۲۴٤-٠٠٠١. /۷ قازرلا دبع فنصم :يف مهنع كلذ رظنا (۱)

 .۳۰۸-۳۰۹ /۷ فاصنإلاو ٨/4۹/‹/ ينغملا :ةلبانلا بهذمل رظنا (۲)

 .۲۸ ٦/ يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ء١٠١٠-٤۲٠ /۷ قازرلا دبع فنصم :رظنا (۳)

 )٤( يمرادلا دنسم :رظنا ۱۹٤١/٤ .

 )٥( ةبیش يبأ نبا فنصمو ء٤۱۲٠ /۷ قازرلا دبع فنصم :رظنا ٦/ ۲۷۲« ۲۷۳«

 يقهيبلل یربکلا ننسلاو ٦/ ۲٥۸ .

 ٠0 يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ١/۲٠۸ .

 .ةيناثلا ةياورلا :عوبطملا يف (۷)

 ۳٠۹/۷. فاصنإلاو ۰۱۱۹/۹ ينغملا :رظنا (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 .'”يعشلاو لوحكم بهذم وهو

 اهدعب نم اهتبصعو ةبصع اهسفن همآ نأ لاوقألا هذه حصأو

 .سايقلاو راثآلا ىضتقم اذه «هل ةبصع

 .اذه ةلثاو ثيدح اهنمف راثآلا امأ -

 ."لوحكم نع بابلا يف دواد وبآ هرکذ ام اهنمو

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اضيأ هاور ام اهنمو

 ."هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 لجر نع ديبع نب هللا دبع نع اضيأ دواد وبأ هاور ام اهنمو

 .“ريسارملا يف هركذ .«همأ ةبصع هتبصع»» :ةنعالملا

 ىلإ تبتك :لاق ريمع نب دبع نب هللا دبع نع هل ظفل ينو
 نمل ةنعالملا دلو نع هلاسأ قيرز ينب نم ةنيدملا لهأ نم يل قيدص

 .۲۷۳ «۲۷۲ /۲ ةبیش يبآ نبا فنصم :رظنا (۱)

 ةنعالملا نبا ثاريم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج :لاق لوحكم نع (۲)

 ( .اهدعب نم اهتڻرولو «همأل

 ۲٥۲۲. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 .بابلاو باتکلا سفن يف ۳۲٢/۳ هننس يف دواد وبآ هاور (۳)

 ۲٥۲٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٠٠١. :ص دواد يبأل ليسارملا (6)
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 ينإ يلإ بتكف [1١١١/1؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب یضق

 ."همأو هیبآ ةلزنب يهو «همأل هب ىضق هنأ تربخأف «تلاس

 .ًاضعب اهضعب دش راثآ هذهو
 وأ نيفلتخ نيهجو نم يور اذإ لسرملا نإ :يعفاشلا لاق دقو

 ."ةجح وهف ؛ةباحصلا ضعب لمعب دضتعا وأ ءًادنسم يور

 .ةددعتم هوجو نم يور دق اڏذهو

 .ةباحصلا نم انركذ نم هب لمعو

 نم اهتبصع ناك ةقتعم تناك ول اهنإف ؛هعم سايقلاو -

 م ةبصع بسنلا نم اهتبصع نوكي الو اهدلول ةبصع ءالولا

 ىلع عرف قتعلاب رشابملا ريغل تباثلا ءالولا بيصعت نأ مولعمو
 !؟هلصأ ءافتنا عم عرفلا تبثي فيكف «بسنلا بيصعت توبث

 نم عطقنا اذإف بألا يلاول لصألا يف ءالولا نإف ًاضيأو

 نم لقتنا بألا ةهج نم داع اذإف ألا يلاوم ىلإ عجر مهتهج
 .بألا يلاوم ىلإ مألا يلاوم

 عطقنا اذإف ءهتابصعو بألل لصألا يف وه بسللا اذكهو

 .دواد يبأل ليسارملا يف هدجأ مل )١(

 هدنسم يف يمرادلاو ء١٤۲٠-۲۳/۷١ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ دقو

 ۲٠۹/٦. یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو . ٤

 . ٤٦١ :ص ةلاسرلا :رظنا (۲)
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 .اهتابصعو مألا ىلإ داع ناعللاب هتهج نم

 عجر «هسفن هباذكإو دلولاب هفارتعاب بألا ىلإ داع اذإف
 ءالولاو كلذ يف لصألا وه بسنلا لب «ءاوس ءالولاك هيلإ بسنلا

 .هب قحلم

 ماهفأ ةقد ىلع هلداو هنيبأو سايقلا حضوأ نم اذهو

 .ماكحألا ذخأم يف مهروغ دعبو ءةباحصلا

 همأ ةلزنب يه» :ثيدحلا يف هلوق يف اذه ىلإ راشأ دقو

 .'«هیبأو

 .حيحصلا سايقلا ضع اذه ناكل راثآلا هذه درت مل ول ىتح

 «هتبصع نوكت نأ ىلوأ يهف هل ةبصع همأ ةبصع نأ تبث اذإو

 اهتهج نمو ءاهتطساوب هل ةبصع اوراص امنإ مهو اهعرف مهنأل

 .ىرحأو ىلوأ ةبصع اهسفن يه نوكت نأف مهبيصعت اودافتسا

 لو هتوخإ تبجحل هيبأو همآ ةلزنمب همأ تناك ول :ليق نإف

 فيكف ضرفلاب هنم نوثري امنإ مهنإف ًاضيأو .ًائيش اهعم اوثري
 ؟هل ةبصع نونوکی

 اهبيصعت نإ ثيح نم هتوخإ بجحت مل اغنإ اهنإ :باوجلاف
 ءالولا بيصعت نأ امك بألا ةهج نم هبيصعت عاطقنا ىلع عرفم

 .هجرخت قبس دقو (۱)
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 .بسنلا ةهج نم بيصعتلا عاطقنا ىلع عرفم

 كلذك «بسنلا لهأ نم ًادحأ ءالولا ةبصع بجحي ال امكف

 اهيلإ راص اغنإ هنوكو ءاهبيصعت فعضل ةوخإلا مألا بجحت ال

 هب رقي نأب لاوزلا ضرعب وهو هلصأ ةهج نم هرذعت ةرورض

 .لوزيف نعالملا
 دلو ةوخأ :نيرمأ اهتهج نم اودافتسا ةوخالا نإف :اضيأو

 «بيصعتلاب ال ةوخألاب اهعم مهاخأ نوري مهف ءهبيصعتو ةنعالملا

 ضرفلا اهعم اوثرو اذمهو «مهتوخأ ال مهبيصعت عفدي امنإ اهبيصعتو

 .قيفوتلا هللابو «بيصعتلاب ال

 دق اذهو «طيقللا ثاريم ةلئاو ثيدح يف ةثلاثلا ةلمحلا -

 :هيف فلتحخا

 نيبو [ب/١١١] هنیب ٹراوت ال هنآ ىلإ روهمجلا بهذف
 ."كلذب هطقتلم

 مدع دنع هطقتلل هثاريم نأ ىلإ هيوهار نب قاحسإ بهذو
 .ةلثاو ثيدح رهاظل «هبسن

 طقتلملا ماعنإ نأل ؛قاحسإ لاق ام لوقلاف «ثيدحلا حص نإو

 حيحص ىلع يوونلا حرشو ٠١١« :ص يفاكلاو ۲٠۳/٠۰ طوسبملا :رظنا )١(
 YT /& عانقلا فاشكو ١٤۱ ۰ ملسم

 ۳۹ :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :رظنا )۲(
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 ماعنإ نودب سيل «هيلإ ناسحإلاو هيلع مايقلاو هتيبرتب طيقللا ىلع
 ءقتعملا ثاريمل ًاببس قتعلاب ماعنإلا ناك اذإف ءهقتعب دبعلا ىلع قتعملا

 .امهنیب بسن ال هنآ عم

 هنأ عم !؟هل ًابپس طاقتلالاب ماعنإلا نوکی نآ دعبتسُي فیکف

 .ةمعن متأو ءًأعقوم مظعأ نوكي دق

 طيقللا لام يف نيملسملا طقتللا اذه ىواس دقف :ًاضيأو

 نمف «ةكلهلا نم هئايحإو هحلاصمب مايقلاو طيقللا ةيبرتب مهنع زاتماو
 .هثاریب قحآ نوکی نأ هتمکحو هتحلصمو عرشلا نساح

 يتلا تاسايقلا نم ريثك نم حصأ هتدجو اذه تربدت اذإو

 .هل ًالوبق دشأ لوقعلاو «ماكحألا اهيلع نونبي

 هللا ىلص ينلاو ءةوقلا ةياغ يف ةلاسملا هذه يف قاحسإ لوقف

 :اذه نودب ثاريملا عفدي ناك ملسو هيلع

 ."ةرم قيتعلا ىلإ هعفد امك

 باتک يف ۳۲٤/۳ هننس يف دواد وب هجرخآ يذلا سابع نبا ثیدح يف (۱)

 .ماحرألا يوذ ثاريم يف باب-۸ «ضئارفلا

 ثاريم يف باب-٤۱ «ضئارفلا باتک يف ۳۹۸/٤-۳۹۹ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح اذه :لاقو .لفسألا ىلوملا

 .هل ثراو ال نم باب-۰٠ «ضئارفلا باتک يف ٩۱٩ /۲ هننس يف هجام نباو

 ٠۲۲. :مقرب دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفعضو
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 .ةرم ةعازخ نم رْبكلا ىلإو

 ."ةرم هبردو تيملا ةكس لهأ ىلإو
 ."ةرم هيدي ىلع ملسأ نم ىلإو
 نکلو «كلذ خسني ءيش ملسو هيلع هللا ىلص هنع فرعُي ملو

 .اهلك رومألا هذه ىلع بسنلا ميدقت هعرش هيلع رقتسا يذلا

 .قيفوتلا هللابو ءالصأ

 يف ۳۲۳-۳۲٤۲ ۰۳۲٤ /۱۳ هننس يف دواد وب هجرخأ يذلا ديرب ثیدح يف (۱)

 .ماحرألا يوذ ثاريم يف باب-۸ «ضئارفلا باتك

 ٠۲١-1۲۱. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ثاريم يف باب-۸ «ضئارفلا باتک يف ۳۲۲-۳۲۳ /۳ هننس يف دواد وبا یور (۲)

 .ماحرألا يوذ

 يذلا يف ءاج ام باب-۳٠ «ضئارفلا باتک يف ۳۹۸/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح اذهو :لاقو .ثراو هل سیلو تومي

 .ءالولا ثاريم باب-۷ «ضئارفلا باتک يف ٩۱۳/۲ هننس يف هجام نباو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلل ىلوم نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم مهلك

 .«هتیرق لهآ نم الجر هثاریم اوطعا» :ملسو هيلع هللا یلص يلا لاقف تام

 ۲٥۲۲. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .هللا ءاش نإ نيباب دعب ةلأسملا هذه ىلع ليلدلا يتأيسو (۳)
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 ٹاریم ىلع ملسأ نمیف باب
 “بابلا ثيدح يرذنملا ركذ
 ةحكنألاو باسنألاو لاومألا ماكحأ نأ ىلع ليلد هيفو :لاق

 .ةيلهاجلا مايأ اهيف مكحلا عقو ام ىلع ةيضام ةيلهاجلا يف تناك ىتلا

 مالسإللا يف رومألا هذه نم دجو امو «مالسإلا يف ءيش اهنم دري ال

 . "همکح هيف فنأتسی

 اذه ىلع لد دقو :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .“(اّرلا نم يق ام اوُرَذَو هللا ولا او مآ يذلا اهب اي :یلاعت هلوق

 هرضیت ال شرعت مو برا یم * ضب م ام كرتب مهرماف
 .مه هاضمأ لب

 ءاهدقع ةيفيكل الو «ىضم امل اهيف ضرعتي مل ةحكنألا كلذكو

 .(۱۱) :مقر بابلا ۳۰ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 لک» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاق :لاق سابع نب هللا دبع ثيدح وهو (۲)

 وهف مالسإلا هكردا مْلسَق لكو «هل ميف ام ىلع وهف ةيلهاجلا يف ميسُف مْسق
 .(مالسإلا منسق ىلع

 .ءاملا ةمسق باب-١۲ «نوهرلا باتک يف ۸۳۱ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 ۲٥۲۸. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .۱۸۲ ٤/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 )٤6( :مقر ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲۷۸.

 .اوضبقي :عوبطملا يف )٥(



 for ضئارفلا باتك

 حاكنك مالسإلا يف ًامئاق ءهلاطبإ بجوم ناک ام اهنم لطباو اهاض

 .ابرلا نم يقابلا ريظن وهف «عبرألا ىلع دتازلاو نيتخألا

 ًادحأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاسي مل لاومألا كلذكو

 .كلذل ضّرعت الو «هذخأ هجوو «هلام نع همالسإ دعب

 .""هباب يف قحلتسملا يف مدقت امك «""باسنألا كلذكو

 .ةريثك ماكحأ هيلع ينبني ةعيرشلا لوصأ نم لصأ اذهو

 :مسقُب نأ لبق ثاريملا ىلع ملسُي لجرلا امأو

 هللا دبعو «نامثعو «باطخلا نب رمع [1/۱۹۱۲1 نع يورف -

 . "ثري هنآ يلع نب نسحلاو «دوعسم نبا

 «دیمحو «ةداتقو «لوحکمو «نسحلاو «دیز نب رباج هب لاقو

 يف دمحأ مامإلاو «"هيوهار نب قاحسإو “ةيواعم نب سايإو

 .(باسنألا) ناكم (ىرخألا بابسألل) :عوبطملا يف (۱)

 مال امه فاضأ ."بابسألا" :"باسنألا" أرق امل هنإف .(فلكتف فّحص) :باب نم اذهو

 .ةفحصملا هتءارق بسح ىلع ىنعملا حصيل ءاهدعب "ىرخألا" ةملك مث ليلعتلا

 )۳١(. :مقر بابلا دنع «قالطلا باتك يف قبس (۲)

 قازرلا دبع فنصمو 4٦/١ روصنم نبا ديعس ننس :يف ةباحصلا نع درو ام رظنا (۳)

 . ٩/ ٠١١ ةمادق نبال يملا :رظناو ١/ ۳٠١. ةبيش يبأ نبا فنصمو .,. ٦١

 ۳۰۱/٠. ةبيش يبأ نبا فنصمو ۰٩٦/١ روصنم نبا ديعس ننس :رظنا (6)

 . ٠٠١/۹ ةمادق نبال ينغملا :رظناو

 )١( :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم رظنا ۳۲۲۲.



fofةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."هباحصأ رثكأ اهراتخا «هنع نيتياورلا ىدحإ

 دعب ملسأ ول امك ثري ال هنأ ىلإ ءاهقفلا ةماع بهذو -

 . ةثالثلا بهذم اذهو .ةمسقلا

 ملسأ نم نأ ىضق رمع نأ :ديهمتلا يف ربلا دبع نبا ركذو
 ."نامثع هب یضقو .هبیصن هلف ؛مسقي نأ لبق ثاریم ىلع

 هننس يف روصنم نب ديعس ىور اب لوألا لوقلا اذه جّتحاو

 ىلع ملسأ نم» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةورع نع

 .“«هل وهف ءيش

 .“ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةكيلم يبأ نبا نع ًاضيأ هاورو

 .اذه دواد يبأ ثيدحجب اضيأ اوجتحاو

 لو نامثعو رمع نم ةباحصلا يف رشتنا ءاضق هنأب اوجتحاو

 .فلاخ امه ملعي

 "ثري ال هنأ يلع نع روهشملا نإف «رظن هيفو

 ٤۸/۷". فاصنإلاو ٤۱١/١ ررحناو ء١١٠٠ ٩/ ينغملا :رظنا (۱)

 ۲٤/۲. بذهملاو ٥٦/۲ دیهمتلاو ٦/ ۷٦۷ راتخملا ردلا :رظنا (۲)
 .ه۰-۲/٦۷ دیهمتلا (۳)

 ٩۹٦1/۱-٩۷. روصنم نب دیعس ننس )٤(

 ٩۷/۱. روصنم نب دیعس ننس (۵)

 ٩٥. /۱ روصنم نب دیعس ننس :رظنا (0)



 f00 ضئارفلا باتك

 اهتمسقب مهيلإ اهاقتنا ققحتي اغنإ ةكرتلا ناب اضيأ اوجتحاو

 يهف كلذ لبق امو «هبيصنب نيثراولا نم لك صاصتخاو اهزوحو

 .توملا لبق ام ةلزنمب

 ام ةلزنيو «هجو نم توملا لبق ام ةلزنم اهنأ قيقحتلاو

 اهؤاغنو ًايرهق ًاكلم توملاب اهوكلم مهنإف «هجو نم ةمسقلا "دعب
 .توملا نيح نم ةاكزلا لوح ءادتباو ممه

 ولو «ثوروملا كلم ىلع يقابلاك ةمسقلا لبق يه نكلو

 مکح يف يهف «هنويد اهنم تيضقو هاياصو اهنم فعوضل تغ

 .هوجولا ضعب نم هكلم ىلع يقابلا

 اهبصن ةكبش يف عقي نأب «هتوم دعب ديص تيملل ددجت ولو

 .هیلع هکلم تبث «هتوم لبق

 .هتوم دعب هتکرتب هنامض قلعتل ؛اهرفح رئب يف ناسنإ عقو ولو
 ةقالع تعطقنا «ثراو لك قح نيعتو ةكرتلا تمسُف اذإف

 .ملعأ هللاو ءاهنع تيما

 .فيرحت وهو .(دعب ام) :ناکم ‹(لېق ام) :عوبطملا ف )۱(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 140٦

 “ال ولا باب

 يف ةمئألا فالتخا ىلع مالكلا مدقت دقو «هرخآ يرذنملا ركذ

 ""بيعش نب ورمعب جاجتحالا
 دبع نبا لاقو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 . "بیرغ حیحص نسح ثیدح اذه :رعلا

 .“هنع ءافعض موق نع ناک ام فعضو

 ةماسأ وبأ انثدح ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور دق ثيدحلا اذهو

 . هركذف ءورمع نع ملعملا نيسح نع

 .ءالولا يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(١١) :مقر بابلا ۳۳۲ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 «ةأرما جوزت ةفيذح نب باير نأ هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع ثيدح دنع

 نب ورمع ناکو ءاهيلاوم ءالوو اهعابر اهوثروف «مهمآ تتامف «ةملِ ةثالث هل تدلوف
 ىلوم تامو «صاعلا نب ورمع مدقف ءاوتامف «ماشلا ىلإ مهجرخأف ءاهينب ةبصع صاعلا
 ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :باطخلا نب رمع لوق هیفو «ثیدحلا ...اه

 .«ناك نم هتبصعل وهف ءدلاولا وأ دلولا زرحأ

 ۲٥۳۱. :مقرب دواد يبأ حیحص يف ينابلألا هنسحو .يتأيس امك «هجام نبا هجرخأو

 ٤/ ۱۸٤. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .1۲ /۳ دیهمتلا (۳)

 .1۲ /۳ ديهمتلا ()

 هننس يف هجام نبا هاور ةبيش يبآ نبا قیرط نمو .۲۹۰ /۰ ةبیش يبآ نبا فنصم (۵)

 .ءالولا ثاریم باب-۷ «ضئارفلا باتک يف ٩۱۳-۲



 1 fo ضئارفلا باتك

 'لجر يدي ىلع ملسأ نم باب
 . "هيف فالخلا انركذ دقو :يرذنملا لاقو "بابلا ثيدح ركذ

 :ثيدحلا اذه

 .هفعضل هدر نم مهنم -

 .ًاخوسنم هنوکب هدر نم مهنمو -

 لب «ثاريملا [ب ]۱٦۲/ ىلع هيف ةلالد ال :لاق نم مهنمو -

 ءهلصیو «هرېپو «هرصنیو «هيلاوي هب قحأ وه هانعم ناک حص ول

 اهنآ ال هب هتیولوا هذهف «هنفدیو ءهیلع لصیو هلسغیو «همامذ یعریو

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠۳(« :مقر بابلا ۳۳۳-۳۳٤ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 .لجرلا يدي ىلع ملسي لجرلا
 يدي ىلع ملسي لجرلا يف ةنسلا ام :هللا لوسر اي لاق يرادلا ميت ثيدح وه (۲)

 .«هتامو هايحمب سانلا ىلوأ وه)») :لاق ؟نيملسملا نم لجرلا

 يف ءاج ام باب-۲۰ «ضئارفلا باتک يف ۳۷۲ ٤/ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاقو .لجرلا يدي ىلع ملسي يذلا ثاريم

 . ...بهو نب هللا دبع ثیدح

 ىلع ملسُي لجرلا باب-۱۸ «ضئارفلا باتك ين 4۱۹ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۲٥۳۲. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .لجرلا يدي

 .ثيدحلا ةاور دحأ .زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع يف يأ (۳)

 ۱۸١٩/٤. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 40۸

 .ليواتلا اذهو .هثاريمب هتیولوأ

 نب دمحأو "هيوهار نب قاحسإ مهنم نورخآ ثیدحلا اذهب لاقو
 وهو .ثيللاو ةعيبرو سواطو “.""هنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح

 .زيزعلا دبع نب رمعو ""باطخلا نب رمع لوق
 ۾ هنع لقعي م نو هثرو هنع لقع ن هنآ :ثلاث بهذم اهيفو

 ."بيسملا نب ديعس بهذم وهو «هثري
 هری هناف «هالاوو هيدي یلع ملسأ نإ هنآ :عېار بهذم اهیفو

 لقع اذإف ءهنع لقعي م ام هريغ ىلإ هنع لوحتي نأ هلو «هنع لقعيو

 يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو .هريغ ىلإ هنع لوحتي نأ هل نکي م هنع

 .فيرحتلا وه اذهو "وه" :ةدايزب .ليوأتلا وه اذهو :عوبطملا يف (۱)

 ۳٠٠۸. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا (۲)

 ."ثيللا" :ةملك دعب ىلإ "هنع" :ةملك ترخات لصألا يف (۳)

 ٠٠١/١. عدبملاو ٠٠٤/4 ينغم ا :رظنا )٤(

 .ًاضيأ ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو «ثيروتلا مدع ىلع بهذملاو

 ١١/ ٠١١. نيبلاطلا ةضورو ۸١ /۳ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا

 .دعس نب ثيللاو :عوبطملا يف )٥(

 .ثيللا لوقل .۸۳ /۳ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا (0)

 ۲۹٦/۱. ةبیش يبأ نبا فنصمو ء۱۰۰١۱-۱ /۱ روصنم نب دیعس ننس رظنا (۷)

 ٤/۹٩ ٠٠. ينغملاو ۸۳/۳ ربلا دبع نبال دیهمتلا :رظنا (۸)

 ٩/ ٠٠٤. ینغملاو ۸٦/۳ ربلا دبع نبال دیهمتلا :رظنا (۹)



 1 0۹£ ضئارفلا باتك

 ۲ و ۰ وي

 لهآ نم ناک نميف تباث مكحلا اذه نآ :سماخ بهذم اهيفو

 ."دیعس نب ییجم بهذڏذم وهو ."ةمذلا نود برحلا

 .مالعألا ءالؤوه عم ةلاسملا يف عامجإ الف
 ثیدح اھنم «دهاوش هل تیوُر دقف ثيدحلا فيعضت امأو

 .ةمامأ ىبأ

 انربخأ روصنم نب ديعس هاور دقف ءريبزلا نب رفعجب هدر امأو

 يبأ نع مساقلا نع يفدصلا ىيجب نب ةيواعم انثدح سنوي نب ىسيع

 )١( عئانصلا عئاديو 41/۸ يسخرسلل طوسبملا :رظنا ٤/ ٠۷١ قئارلا رحبلاو ۸/ 0٥٦۹ .

 ."لهأ" :ةدايزب .ةمذلا لهأ :عوبطملا يف (۲)

 ٤٤٤/٤. يواحطلل ءاملعلا فالتخا رصتخمو ٠٤١/۳ نآرقلا ماكحأ :رظنا (۳)

 ."ةفلاخ" :ةدايزب .ةفلاخم عم :عوبطملا يف )٤(

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ريبزلا نب رفعج ثيدح ينعي )٥(

 .((هژالو هلف لجر يدي ىلع ملس نم» :لاق ملسو هيلع

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ء١٠ /۲ لماکلا يف يدع نبا هجرخآ

4/1۰ 

 تركذ ام ريغ ثيداحأ اذه ريبزلا نب رفعجلو" ۱۳١/۲: لماکلا يف يدع نبا لاق

 ."نّيب هثيدح ىلع فعضلاو هيلع حباتي ال ام اهتماعو «مساقلا نع

 :دمحأ وبأ لاق" :ثيدحلل هتياور دعب ۲۹۸/٠١ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو

 مساقلا نع يماشلا ريبزلا نب رفعج :يراخبلا لاق :لوقي داح نبا تعمس

 ."هوكرت ثیدحلا كورتم



aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ًاعوفرم ةمامأ

 یلص يلا نع دعس "(نب دشار) ثیدح نم اضيأ هاورو

 ."السرم ملسو هيلع هللا

 نع طحني الف «حيحصلا ةبتر يف نكي م نإو ميت ثيدحو
 نب رمع ءاضقو «لسرملا هدضع دقو «نسحلا تاجرد ىندأ

 .""زيزعلا دبع نب رمعو «“باطخلا
 ت

 لدي الو «هيلع براقألا ميدقت يضتقت امنإ «ضئارفلا ةيآو

 . ٩۹۸/۱-٩٩۹ روصنم نب دیعس ننس (۱)

 ٤٨۱/٣ لماکلا يف يدع نباو ء١۱۸۱ ٤/ هننس يف ينطقرادلا :ًاضيأ هاورو

 .۲۹۸/۱۰ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو

 .يفدصلا ىح نب ةيواعم لجأل يقهيبلاو يدع نبا هفعضو

 .جيرختلا ردصم يف اذكه يهو «لصألا يف نيتحضاو ريغ ناتملكلا ناتاه (۲)

 ٩٩۹/۱. روصنم نب دیعس ننس (۳)

 .هج رخت قبس دقو )٤(

 يف یضق زیزعلا دبع نب رمع نع ۱۰۱/۱ هننس يف روصنم نب دیعس یور )٥(

 نيبو هتنبا نيب ثاريملا لعجف «هيلاوم ينبو هتنبا كرتو كله كئلوأ نم لجر

 .هيلاوم ينب

 .ًالوطم ۸۱-۸۳ /۳ دیهمتلا يف ربلا دبع نبا هاورو
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 لهتسي دولوملا يف باب
 يئاسنلا ىورو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ."«هیلع یلصو «ثرو لهتسا اذإ ىصلا»»

 ىلع افوقوم يور دق ثيدح اذه :لاقو يذمرتلا هاورو

 ہا فوقوملا نأکو «رباج
. 

 ثروي الو ثريالو هيلع ىلصي ال لفطلا» :هظفلو

 دولوملا يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء١٠ :مقر بابلا ٠۳١ /۳ دواد يب ننس (۱)

 .تومي مث لهتسی

 . ۱۸۸-۱۸۷ ٤/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 دولوملا لهتسا اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ ثيدح دنع

 .«ثّٴرو

 ۲٥۳٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۷۷ ٤/ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 لهتسا اذٳ باب -۱۷ «ضئارفلا باتک ين 4۱۹/۲ هننس يف هجام نبا هاورو

 .ثرو دولوملا

 . ٠٠۲ :مقرب هجام نبا فيعض يف ينابلألا هفعضو

 كرت يف ءاج ام باب-۳٤ «زئانجلا باتک يف ۳۰۰-۳٠١۱ /۳ يذمرتلا عماج ()

 .لهتسي ىتح نينجلا ىلع ةالصلا

 ۸۲٤. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو



VEYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .(لهتسی یتح

 يبصلا لالهتسا» هعفري رمع نبا ثيدح نم رازبلا دنسم ينو

 .'”«ساطعلا

 ."هيبآ نع ينامليبلا نبا هيفو

 )١( دئاوزلا عمجم يف امك- رازبلا دنسم ٤/ ۲۲٠-.

 ) )۲.فیعض وهو

 ٠٠١/١. ربحا صیخلتلاو ٤/ ۲۲٢ دئاوزلا عمجم :رظنا



 ۳ ضئارفلا باتك

 “فلحلا يف يرذنملا اهركذ يتلا هوجولا ميقلا نبا ركذ

 .اهفعضتساو

 رهاظلاف :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 نيملسملا نيب فأ دق ىلاعت هللا نأ ثيدحلاب دارملا نأ «ملعأ هللاو

 «ةدحاو دي «نيدضاعتم نيرصانتم ةوخإ هب مهلعجو «مالسإلاب

 .دحاولا دسجلا ةلزنمب

 يذلا لب ]1/٠١١[ «فلحلا نع مالسإلاب مهانغأ دقف

 ‹فلحلا هيضتقي ام مظعأ «ضعب ىلع مهضعبل مالسإلا ةوخأ هبجوت

 ام ىضتقا نإو «لطاب وهف «مالسإلا فلاخ ًائيش ىضتقا نإ فلحلاف

 .هيف ةدئاف الف ءهل ريثأت الف «مالسإلا هيضتقي

  ءهاضتقمب مالسإلا ءاج مث ءةيلهاجلا يف عقو دق ناك اذإو

 .۱۷ :مقر بابلا ۰۳۳۸ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق معطم نب ریبج ثیدح دنع

 .(ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا يف ناك فلح ايو «مالسإلا يف فلح

 باب-١٠ « ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٦۱ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .مهنع یلاعت هللا يضر هباحصآ نیب ملسو هيلع هللا یلص ينلا ةاخاؤم

 ناك يتلاو «يرذنملا رصتح نم عوبطملا يف ةدوجوم تسيل هوجولا هذه نأ الإ (۲)

 .۱۸۹ ٤/ يف اهدوجو ضورفملا نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 .ًاديكأتو ةدش الإ هدزي

 يف ًافلح تدهش» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق امآو

 مالسإلا يف هلثم ىلإ تيعد ول «معنلا رمح هب يل نأ بحأ ام ةيلهاجلا
 .'«تبجأل

 شيرق تفلاحت ثيح «نيبيطملا فلح وه ملعأ هللاو اذهف

 مالسإلا يف عقو اذإ اذهف «هوحنو ملاظلا فكو «مولظملا رصن ىلع

 ."ةيوقتو مالسإلا بجومل ًاديكأت ناك
 موقي نأب لئابقلا فلاحت :وهف «هلطبأ يذلا فلحلا امأو

 .هملاس نم ملاسيو «هبراح نم براحيو ؛هرصنيو «ضعب عم اهضعب

 «ةيلهاج لا يف عقو دق هنم ناك امو «مالسإلا يف دقعی ال اذهف

 رصانتلا مالسإلا يف هبجوم راص "ذإ «هدشيو هدكؤي مالسإلا نإف
 هئادعأ داهجو «ىلاعت هللا ةملك ءالعإ ىلع دعاستلاو دضاعتلاو

 .لمشلا عمجو «ةملكلا فيلأتو

 يف مکاحلاو ۱۹۰ /۱ هدنسم يف دما :هانعم هجرخآ دقو «قایسلا اذهب هدجأ مل (۱)

 نم مهلك 11/1 ىركلا ننسلا ف يقهيبلاو ۲۱۹/۲-۲۲٠ كردتسملا

 .فوع نب نمحرلا دبع ثيدح
 ٠۹۰۰. :مقرب ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هححصو

 .هل ةيوقتو :عوبطملا يف (۲)

 .اذإ :عوبطملا ف )۳(



 ESD ضئارفلا باتك

 "سنا ثیدح رکذ مث

 هللا یلص هللا لوسر هان يذلا فاحلا نأ نْيبت دقو :لاق مث

 نيرجاهملا نيب هدقع يذلا ءاخإلاو فاحلا ره سیل ملسو هيلع

 .راصنألاو

 نع يهنلا نأ «هل لئاسلا نم مهف سنأ نوكي نأ هبشيو

 هيلع درف ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هدقع ام لثل لوانتم فلحل ا

 هللاو «مهراد يف هباحصأ نيب ملسو هيلع هللا یلص ینلا فلج سنأ

 .ملعأ

 كلام نب سنآ نع «(۱۷) مقر قباسلا بابلا ۳۳۸-۳۳۹ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 يف راصنألاو نيرجاهملا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاح :لوقي

 يف فلح ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق سيلا :هل ليقف ءانراد

 نيرجاهملا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاح :لاقف «؟مالسإلا

 .ًاثالث وا نيترم انراد يف راصنألاو

 ماصتعالا باتك يف «حتفلا عم ۳٠۷/۱۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 ىلع ضحو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ركذ ام باب-١٠ «ةنسلاو باتكلاب

 . ...ملعلا لهأ قاتا

 ةاخاؤم باب-١٠ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٦١ هحيحص يف ملسمو

 .مهنع یلاعت هللا يضر هباحصأ نیب ملسو هيلع هللا یلص ينلا





 1Y ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك

 "[ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك]

 “"بتاکلا ذاختا يف باب

 ىلص هللا لوسرل ناك ٌبتاك لجّسلا :لاق سابع نبا نع

 . "لسو هيلع هللا

 انخيش تعمس :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 فرعي الو «عوضوم ثيدحلا اذه :لوقي ةيميت نب سابعلا ابأ
 سيلو طق لجسلا همسا بتاك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا باكو .لجسلا همسا نم ةباحصلا يف

 .لجسلا هل لاقي نم مهيف نکی ل نوفورعم
 هيلع هللا یلص هللا لوسرل نکی ملو ءةيكم “ةيآلاو :لاق

 .ةكمب بتاك ملسو

 .بوتكملا باتكلا :وه لجسلاو
 ءامسلا يوطن :ىنعملاو «ىلع ىنعمب «باتكلل هلوق يف ماللاو

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل اهتعضو ةدايز (۱)

 ١(. :مقر بابلا ۰۳٤۸ /۳ دواد يبآ ننس (۲)

 . ۱۹٩/٤ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 ٠۳١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو (۳)

 بَُّكْلِل لسا يطك َءاَمَسلا يوطت موي :لجو زع هللا لوق يه ةيآلا )٤(

 ]€1 :ءايبنألا]



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸

 'نييَجْلِل ةو :هلوقك «باتكلا نم هيف ام ىلع «لجسلا يطك
 ۰ :رعاشلا لوقو

 فللو نيديلل ًاعيرص رخف
 .ملعأ هللاو «مفلا ىلعو «نيديلا ىلع يأ

 )١( :مقر ةيآالا تافاصلا ةروس ٠٠١.

 ) )۲بايحلا نباو شتشألا كلامو «ىلغتلا یّنح نب رباج :مهنم ءارعش ةدع هلاق



 ۱1۹ ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك

 “ميلا ضرأ مکح يف باب

 . "لاح نب ضیبأ ثیدح رکذ مث

 دبع لاق :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 [ب/۳١٠] نأل ؛ملعأ اميف ثيدحلا اذه دانسإب جتحي ال :قحلا

 يف هلثم تباثو «تباث الا "يردا اميف هنع وري ۾ ًاديعس
 .فعضلا

 نب ضيبأ نب ديعس نب تباث ةياور نم ثيدحلا اذه ينعي
 .هدج نع هيأ نع لام

 .(۲۷) :مقر بابلا ٤۲۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ٤/ ۲٤٥. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 ضيبأ هدج نع دیعس هیبآ نع لاح نب ضیبأ نب دیعس نب تباث ثیدح وه (۲)
 هيلع دفو نيح ةقدصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملك هنآ لاح نب

 هللا لوسر اي نطقلا انعرز امن :لاقف ««ةقدص نم دب ال ءأبس اخأ اي» :لاقف

 هيلع هللا یلص هللا ين حلاصف «برامب لیلق الإ مهنم قبي ملو ءابس تددبت دقو

 .ثيدحلا «...زب ةلح نيعبس ىلع ملسو

 ٦٥٤. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .فيرحت وهو .ىرأ :عوبطملا يف (۳)

 )٤( ىطسولا ماكحألا ۳/١٠١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £۷

 “""برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ باب
 لاقو «"«دحاو دلب يف ناتلبق عمتجتت ال» :ثیدح رکذ

 ."السرم يور هنآ :لاقو ېذمرتلا هجرخأو :يرذنملا

 ةياور نم وهو :هلا هحر ميقلا نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 نيعم نبا ةقثو «سابع نبا “[نع هيبأ] نع نايبظ يبآ نب سوباق

 نب ییجم هنع ثدحو «هريغ هفعضو «"ةرم هفعضو «ةرم
۷ 
 دعس ٤

 .(۲۸) :مقر بابلا ٤۲٥« /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هيبآ نع نايبظ يبآ نب سوباق ثيدح وه (۲)

 .«دحاو دلب يف ناتلبق نوکت ال» :ملسو هيلع هللا یلص

 ىلع سیل ءاج ام باب-١۱ «ةاکزلا باتک يف ۲۷ /۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 نايبظ يبا نب سوباق نع يور دق سابع نبا ثيدح :لاقو ءةيزج نيملسملا

 .السرم ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع هيبآ نع
 . 1٥٥ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابل الا هفعض ثيدحلاو

 ٤/> يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 ثيدحلا جيرخت رداصم نم كاردتسالاو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )٤(

 )٥( يرودلا خیرات ۳/ ۲۷٤.

 ۳٠٦/۸. بیذهتلا بیذهت :رظنا (0

 ۳٠٠٦/۸. بیذذهتلا بیذهت :رظنا (۷)



 34 ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك

 “"ةمذلا لهأ رشعي باب

 .""ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا امنإ ثيدح ركذ

 :قحلا دبع لاقو :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 . "هب جتحي قيرط نم هملعأ الو «فالتخا هدانسإ يف

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو ء(۳۳) :مقر بابلا ٤۳٤-٤۳٥ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 .تاراجتلاب اوفلتخا اذإ ةمذلا لهأ ريشعت

 هجرخآو" :لاق ثيح ۲٥۳/٤-۲٥٤ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 «هيلع عباتي ال :لاقو هيف ةاورلا تابارطضا قاسو «ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا

 ةسخ يف ضرألا تجرخأ اميف روشعلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ضرف دقو
 ھ.۱."قاسوأ

 .بابلا اذه يف قرط ةدع نم هننس يف دواد وبآ هاور (۲)

 . ٠٠١-1٦۳ :ماقرألاب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا اهلك اهفعض دقو

 ١١۷١/۳. ىطسولا ماكحألا (۳)





 \ VY زئانجلا باتك

 زئانجلا باتك

 "0 ةدايعلا يف باب]

 هسابلإو «هربق نم هللا هنعل يبأ نبا جارخإ ثيدح ركذ

 .لاوقآ ةعبرأ هيف يرذنملا رکذو ."صيمقلا

 )٤(. :مقر بابلا ٤۷۲-٤۷۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 يهو ‹«حيضوتلل اهتعضو ةدايز امنإو «لصألا يف تسيل نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .دواد يب ننس نم ةسبتقم

 دوعی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر جرخ :لاق دیز نب ةماسأ ثیدح وه (۳)

 ‹توملا هيف فرع هيلع لخد املف هيف تام يذلا هضرم يف يبأ نب هللا دبع

 ةرارز نب دعس مهضغبأ دقف :لاق .«دوهي بح نع كاهنأ تنك دق» :لاق

 «تام دق يبأ نب هللا دبع نإ هللا لوسر اي :لاقف هنبا هاتا تام املف ؟ْهَمف

 هصیمق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عزنف «هیف هنفکا كصيمق ينطعاف

 .های] هاطعاف

 ءدانسإلا فيعض": ۲٠٠۲/ ١ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ( ."ق :ةحيحص صيمقلا ةصق نكلو

 ؟كلذ هاطعأ م اوفلتخاو" ۲۷٦/٤: دواد يبأ ننس رصتخم يف يرذنملا لاق )٤(

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع

 .قافنلا نم ًاثيرب ًاملسم ناك دقف .هدلو ماركإ كلذب دارأ نوكي نأ :اهدحأ

 ال :لاقف طق ًائيش لئس ام ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :يناثلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع سابعلا ىطعأ دق ناك هنأ :ثلاثلاو



E!ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نيب ضراعت الو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :هجوب نيثيدحلا نيذه

 «هتوم تقو صيمقلا هاطعأ هنأب حيرص ةماسأ ثيدح نإف

 هصيمق هسبلأ هنإ :هيف لقي مل ""رمع نب هللا دبع ثيدحو
 ىلع هسلجاو هقیر نم هيلع ثفن هنأ هيف امنو «هربق نم هجرخأ نیح

 هئفاکی نأ داراف «ذئموی بایث سابعلا ىلع نکی ملو ءردب موی رسا ال ًاصیمق
 .اهيلع هزاجم مل دي هدنع قفانمل نوكي الثل كلذ ىلع

 نأ لبق كلذ لعف امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نوكي نأ لمتح هنأ :عبارلاو

 ىَلَع مق الو ًادبأ تام مُهْنِم ٍلَحأ ىّلَع لص الو :لجو زع هلوق لزني
 ھ.|."(وربق

 لص يتلا ىلإ هنبا ءاج ينو اّ يبا نب هللا دبع نآ» :رمع نب هللا دبع ثیدح (۱)

 هيلع َلصو «هيف هنفكأ كصيمق ينطعأ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا

 ىلصأ ينذآ :لاقف هصيمق ملسو هيلع هللا یلص يلا هاطعأف «هل رفغتساو

 .ثيدحلا «...رمع هبذج هيلع يلصي نأ دارأ املف .هنذآف «هیلع

 باب-۲۲ «زئانجلا باتک يف «حتفلا عم ٠٠١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ

 ٠ . ...صيمقلا يف نفكلا
 ةيادب يف «مهماكحأو نيقفانلا تافص باتك يف ۲۱٤۱/٤ هحیحص يف ملسمو

 .باتكلا

 .يتايس امك رباج ثيدح يف كلذ امنو «ميقلا نبا هركذيس ام هيف سيلو



 V0 زئانجلا باتك

 .""هصیمق هسبلأو «هیتبکر

 دعب انوکي نأ نيعتي اهنم نايلوألا ءةنيابتم لج ثالثب ربخأف

 ال رمع نبا لعلو «كلذ اهيف نيعتي ال ةثلاثلاو «ربقلا نم جارخإلا

 .ذئنيح هايإ هسبلآ هنأ نظ «لاحلا كلت يف صيمقلا هيلع ىأر

 .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثیدح يف اذه درو (۱)

 باب-۷۷ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ٠٠٤١/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .؟ةلعل دحللاو ربقلا نم تيما جرخُي له
 ةيادب يف «مهماكحأو نيقفانملا تافص باتک يف ٤/ ۲٠٤١ هحیحص يف ملسمو

 .باتكلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱4۷٦

 “دمرلا نم ةدايعلا باب

 . قرا نب دیز ثیدح رکذ

 ىلع در اذه ينو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 يف نوري داوعلا نأل «كلذ نأ اومعزو «دمرلا نم داعي ال هنأ معز نم

 .وه هاري الام هتیب

 :هوجو نم لطاب اذهو
 .ىمعألا ةدايع زاوج :يناثلا .ثيدحلا اذه :اهدحأ

 هيلع هللا ىلص ينلا سلج دقو «هيلع ىمغملا ةدايع :ثلاثلا

 هيلع هللا یلص وهو قافأ یتح هئامغإ لاح يف رباج تیب يف ملسو

 .ةجحلا ملسو

 نيب روهشم وه امنإ «“دِمرلا ةدايع ةهارك يف لوقلا اذهو

 .ضعب نع مهضعب هاقلتف «ماوعلا

 .(۹) :مقر بابلا ٤۷۷ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ٤/. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 ناک عجّو نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ينداع» :لاق مقر نب دیز نع (۲)

 ۲٠٥۹. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو .«ينيعب

 .هيلع ىمغُلا ةدايع باب-١ «ىضرملا باتك يف ۱۱۸/٠١ يراخبلا هجرخأ (۳)

 .ةلالكلا ثاريم باب-۲ «ضئارفلا باتك يف . ۱۲۳۵ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .اه يعاد ال ةدايز يهو .دمرلاب ضيرملا ةدايع :عوبطملا يف )٤(

 ٠۸١. /۳ برعلا ناسل :رظنا .دَمَرلاب باصملا وه ءدمّرلاف



 \ VY زئانجلا باتك

 ""نوعاطلا نم جورخلا باب
 ."سانلا لاوقأو ثيدحلا ركذ

 )٠١(. :مقر بابلا ٤۷۸/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :فوع نب نمحرلا دبع ثيدح وه (۲)

 الف اهب متنأو ضراب عقو اذإو «هیلع اومدقت الف ضراب هب متعمس اذإ» :لوقي

 .((هنم أرارف اوج رخت

 باب-١۳ «بطلا بات يف حتفلا عم ۱۸۹/٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .نوعاطلا يف ركذي ام
 نوعاطلا باب-۴۳۲ «مالسلا باتک يف ٤/ ۱۷٤١-۱۷٤۱ هحیحص ين ملسمو

 .اهوحنو ةناهكلاو ةريطلاو

 رهاظب ذخآ نم مهنمف :لاق ثيح ۲۸۰ ٤/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 مهنمو .فحزلا نم رارفلاك وه :تلاق ةشئاع نع يور «رثكألا مهو «ثيدحلا

 نب رمع نع بهذملا اذه يورو .اهنع جرخو نوعاطلا دالب ىلإ لخد نم

 يرعشألا ىسوم يبآ نع يورو .ْغْرَس نم هعوجر ىلع مدن هنآو «باطخل ا

 نب ورمع نع يورو .نوعاطلا نم اورف مهنأ لاله نب دوسألاو قورسمو

 .هوحخن صاعلا

 نأ ةفاخم اهنع جورخلاو «نوعاطلا ضرأ لوخد نع هني ( :ملعلا لهآ ضعب لاقو

 نظي نآ نم يحلا ىلع ةنتفلا راذح نكل «هلجأ لبق كلهي وأ «بتك ام ريغ هبيصي

 نع هيهن وحن اذهو .هرارفل اجن نم ةاجنو «همودق لجأ نم كلّه نم كلُه نأ

 ھ.ا"...(ةريط الو یودع ال» :هلوق عم «موذجملا نم برقلاو ةريطلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۷۸

 وه يتلا ضرألا ىلع مودقلا يغبني ال هنأ «صنلا هيلع لد ام كلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىهن دقو ءالبلل ضرعت كلذ نإف ءاهب
 .ودعلا ءاقل ينمت نع ]1/۱١[

 «"هنم رفي نآ هل يغبني ال هناف ءاهب وه ضرأ يف عقو اذدإو

 یلص يڼلا لاق امك «ربصي نآ هل يغبني لب «هتاغ كلذ يف نظ ناو

 ."«اوربصاف هومتيقل اذإو» :ودعلا يف ملسو هيلع هللا

 .هجلا نم انئادعأ زخو :هنأ ءاج دق نوعاطلاو اميسال

 ءريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ۱۸۱-۱۸۰ ٦/ هحیحص يف يراخبلا هاور (۱)

 .ودعلا ءاقل اونمت ال باب-١

 باب-٦ «ںیسلاو داهجلا باتك يف ۱۳۹۱۲-۱۳۹۳ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .ءاقللا دنع ربصلاب رمألاو ودعلا ءاقل ينمت ةهارك

 هلا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نمو ةريره يبآ ثيدح نم امهالک

 .مهتع
 .اه يعاد ال ةدتيز يهو !!(اهنم جورخلاب ) :"هنم" دعب ةدايز عوبطملا يف (۲)

 .هجیرخت قبس ام وهو (۳)

 وبأو ٠١/۸ راخزلا رحبلا دنسم يف رازبلاو ٤/ ۰۳۹١ هدنسم يف دمحا هاور )٤(

 و ۳۹۷-۳۹۸ /۳ طسوألا يف يناربطلاو ۱۹٤-۰۱۹٩ /۱۳ هدنسم يف یلعی

 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ۲۱۹/۱ ریغصلاو  ‹؛(۸

 ريغصلا مجعملا ينو «۳۷1۲ طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاورو

 ( .رمع نب هللا دبع ثیدح نم ۱



 1٩۹ زئانجلا باتك

 ىنمت الو ءامهنم رارفلا يغبني الف «ناعڵملاک نرعاطلاف

 .امهئاقل

 ءاطع نع هل بحاص نع ثيللا قيرط نم ۱۲١ /۸ هدنسم يف یلعی وبأ هاورو

 .ةشئاع نع

 ءاطع نع نوميم نب فسوي قيرط نم ٥ طسوألا يف يناربطلا هاورو

 .ةشئاع نع رمع نبأ نع

 بابلا اذه يف ةدمعلاو" :لاق مث «ةشئاعو رمع نبا يثيدح فعضو «يرعشألا

 عومجمب ةشئاع ثيدح ۱۹۲۸ مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا ححصو

 .نيقباسلا نيقيرطلا
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 ""توملا دنع تيملا بايث ريهطت
 ."«اهيف تام یتلا هبايث يف ثعبي تیملا» :ثیدح رکذ

 ديعس وبأ لمعتسا :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 . ”ثيداحأ نفكلا نيسحت يف يور دقو «هرهاظ ىلع ثيدحلا

 اهب ينك «لمعلا بايثلا ىنعم نأ ىلع مهضعب هلّوأت دقو

 .ئیس وأ حلاص لمع نم هيلع تام ام ىلع ثعبی هنآ دیری «هنع

 ةراهطب هوفصو اذإ «بايثلا رهاط نالف :لوقت برعلاو :لاق

 ناك اذإ :بايثلا سند :لوقتو «سندلاو بيعلا نم ةءاربلاو «سفنلا

 .كلذ فالخب

 نيرسفملا رثكاو رّهَطَف كبايو# :ىلاعت هلوقب لدتساو

 .۱۸ :مقر بابلا ٤۸٥ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 /YA0. € يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 اهسبلف ددج بايثب اعد «توملا هرضح امل هنآ يردخلا ديعس يبأ ثيدح وه (۲)

 .هرکذف :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق مث

 1 :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل الا هححص ثيدحلاو

 نيسحت يف باب-١٠۱ «زئانجلا باتک يف ٠٥۱/۲ هحیحص يف ملسم هاور ام اهنم (۳)

 اذإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ هللا دبع نب رباج نع «تيملا نفك

 .«هنفك نسحیلف هاخأ مكدحأ نفک

 )٤( :مقر ةيآلا رثدملا ةروس ٤.



 ۱۸1 زئانجلا باتك

 .كزف كسفنو «حلصأف كلمعو :ىنعملا نأ ىلع

 :رعاشلا لاق

(De CO ۹ 0 ۵ 

 ةيقن ىراهط فوع ينب بايث

 رشحُي» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ىنلا نأ تبث دقو :لاق

 ."قارع ةافح سانلا

 ثعبلا نوكي نأ زوج دقف ء«رشحلا ريغ ثعبلا :ةفئاط تلاقو

 .افحلاو يرعلا عم رشحلاو «بايثلا عم

 يناعملا حورو ٤٠٠١/۸« ريسملا دازو ء۲۹/١٤٠ يربطلا ريسفت :رظنا (1)

1/۹ . 

 :هزجعو «سيقلا ؤرمال تيب ردص وه (۲)
 ناّرِغ دهاشملا دنع مههُجوأو

 باب-٥٤ «قاقرلا باتك يف حتفلا عم ۳۸١/۱١ هحیحص يف يراخبلا هاور (۳)

 .رشحلا

 باب-١٠ ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنح لا باتك ين ۲۱۹۲ ٤/ هحیحص يف ملسمو
 .ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا ءانف

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم امهالك
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 “نيقلتلا يف باب

 يف ملسم ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ."ءاوس هلثم ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةريره يبأ نع هحيحص

 ةريره يبأ نع نادرو نب ىسوم نع ليعامسإ نب مامض یورو
 لبق هللا الإ هلإ ال نم اورثكأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ هعفري

 . يدع نب دما وبا هرکذ ««مکاتوم اهونقلو ءاهنییو مکنیب لاحُ نآ

 .يليبشألا هلاق «ثيدحلا حلاص قودص اذه مامضو

 .(۲۰) :مقر بابلا ٤۸۷ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ۲۸۱/٤. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقی يردخلا دیعس يبا ثیدح دنع

 .«هللا الإ هلإ ال لوق مکاتوم اونقل»
 .هللا الإ هلإ ال ىتوملا نيقلت باب-١ ءزئانجلا باتك يف ٦۳١ /۲ ملسم هاورو

 نيقلت يف ءاج ام باب-۷ «زئانجلا باتک يف ۳۰٣/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .هدنع هل ءاعدلاو توملا دنع ضيرملا

 .تيملا نيقلت باب- ٤ ءزئانجلا باتك يف ٤/ ۳۰۲-۳٠۳ یبتجنا يف يئاسنلاو

 تيملا نيقلت يف ءاج ام باب-٣ ءزئانج لا باتک يف ٤٤٤/١ هننس يف هجام نباو

 .هلا الإ هلإ ل

 .هّللا الإ هلإ ال ىتوملا نيقلت باب-١ ءزئانجلا باتک يف ٦۳۱ /۲ ملسم حیحص (۲)

 ) )۳لماکلا ٠٠٤/٤.

 ًاقودص ًادبعتم ناك اذه مامض":همالك صنو ء۸/۲١۱ ىطسولا ماكحألا )٤(

 ."ثيدحلا حلاص



 AY زئانجلا باتك

 )ولا يف باب

 .«بذعيل تيملا نإ» :رمع نبا ثيدح ركذ

 دحأ اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ‹رمع نبا هيف تمّهوو اهتكردتساو «ةشئاع اهتدر يتلا ثيداحألا

 .هیف "مهي ملو «هظفح هنإف «رمع نبا عم باوصلاو
 نب رمع هوب :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هاور دقو

 .نيحيحصلا يف وهو «باطخلا

 .(۲۹) :مقر بابلا ٤۹٤-۰٤٩٩ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۹۲-۲۹۰ ٤/ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 نبا ينعت- لهو :تلاقف ةشئاعل كلذ ركذف ««هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيما

 اذه بحاص نإ» :لاقف ربق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رم امنإ -رمع

 .(یرخآ رو ةرزاو رز الو :تارق مث .«هیلع نوکبی هلهاو بڌعیل

 بذعي تيملا باب-۹ «زئانجلا باتك ين ٦٤۰/۲-1٤۱ هحیحص ين ملسمو

 .هیلع هله ءاکېب

 .تيملا ىلع ةحاينلا-١٠ «زئانجلا باتك ين ۳٠١/٤-۳٠۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .فيرحت وهو .مهتي :عوبطملا يف (۳)

 نم هركي ام باب-۳۳ «زئانجلا باتک ين «حتفلا عم ۱۹۱/۳ يراخبلا حیحص )٤(

 .تيملا ىلع ةحاينلا

 ءاكبب بذعي تيم باب-۹ «زئانجلا باتک يف ٩۳۹/۲ ملسم حیحصو

 .هيلع هلهأ
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 .ةباحصلا ةعامج نم هرضح نم "هيلع هقفاو دقو

 رمع نعط امل :لاق رمع نبا نع نيحيحصلا يف اجرخ امك

 هللا لوسر نأ متملع امأ :لاق قافأ املف «هيلع حيصف «هيلع يمغأ

 .«؟يحلا ءاكبب بذعيل تيملا نإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع هنع ًاضيأ اجرخأو

 ."یلع حین اہ بذعی تیملا» [ب /]
 بيصأ ال :لاق ىسوم يبأ نع ًاضيأ نيحيحصلا يف اجرخأو

 تملع امأ بيهصاي :رمع هل لاقف «هاخأاو لوقي بيهص لعج رمع

 ءاكبب بذعيل تيملا نإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . “يج ا

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تیما باب-۹ «زتانجلا باتک یف ٦۳۹ /۲ ملسم حیحص (۲)
 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو

 نم هرکی ام باب-۳۳ ءزئانجلا باتک يف حتفلا عم ۱۹۱/۳ يراخبلا حیحص (۳)
 .تيملا ىلع ةحاينلا

 .هيلع هلهأ ءاکبب بذعی تیما باب-۹ «زئانج لا باتک يف 1۳۹ /۲ ملسم حیحصو
 ينلا لوق باب-۳۲ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ۱۸١/۳ يراخبلا حيحص )٤(
 حونلا ناك اذإ «هيلع هلهأ ءاكب ضعبب تيما بذعي» :ملسو هيلع هللا یلص

 .هتنس نم



 1 fA زئانجلا باتك

 هللا لوسر نأ تملع دقل هللاو :رمع لاق امم ظفل ينو

 .«بذعٌُی هيلع كبي نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 هيلع تلّوع نعط ال رمع نأ :سنآ نع نيحيحصلا ينو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس امأ ةصفح اي :لاقف «ةصفح

 .«بذعي هيلع لوعملا» :لوقي ملسو

 هللا لوسر تعمس :ةبعش نب ةربغملا نع نيحيحصلا يو

 حن اہ بذعی هنإف هيلع حین نم» :لوقی ملسو هيلع هللا یلص
 "هيلع

 «ةصفح هتنباو ءهللا دبع هنباو «باطخلا نب رمع :ءالؤهف

 هللا ىلص يلا نع كلذ يوري مهلك «ةبعش نب ةريغملاو «بيهصو

 .ثيدحلا يف اومهو مهلك ءالؤه نوکی نآ لاحمو «ملسو هيلع

 ءاكبب بذعي تملا باب-٩ «زئانج لا باتک يف 1۳۹/۲-٦٤۰ ملسم حیحص (۱)

 .(«بذعي هيلع یکبی نم») :ظفلب .هيلع هلهأ

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو

 .هیلع هلهآ ءاکبب بذعی تیملا باب-٩ «زئانج لا باتک يف ٠٤١ /۲ ملسم حیحص (۲)

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو

 نم هرکی ام باب-۳۳ «زئانج لا باتک يف «حتفلا عم ۱۹۱/۳ يراخبلا حیحص (۳)

 .تيملا ىلع ةحاينلا

 ءاكبب بذعي تيما باب-۹ «زئانج لا باتک ين ٩٤۳/۲-٠٤٤ ملسم حیحصو

 .هيلع هله



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٦

 مهتياور نيب اهنع هللا يضر نينمؤملا مآ اهتنظ يتلا ةضراعملاو

 .الصا ةمزال ريغ 4ىّرخأ رو ةرزاو رز ال :هلوق نيبو
 هديزي رفاکلا نإ)»» :ًاضيآ اهتیاور ف تمزل ةمزال تناک ولو

 ."«باذع هلهآ ءاکبب هللا

 ال يذلا «هريغ بنذب ًادحأ بذعي ال هناحبس هللا نإف

 .هیف هل ببس

 اهؤانبأ هب بيج ءرفاكلا ةصق نع نينمؤملا مآ هب بيجت امف
 ."هتكردتسا يذلا ثيدحلا نع

 :ًاقرط كلذ يف اوكلس مث
 نوکیف «هیلع حانی نأ ىصوأ نب صاخ كلذ نأ :اهدحأ

 ةداع نم فراعتملا ىلع ًايراج اذه نوكيو «هلعف ببسب هيلع حونلا

 :مهلئاق لاق امک ءةيلهاحلا

 “دبعم ةنبا اي بيجلا يلع يقشو هلهآانآامب ينيعناف تم اذإ

 .مهرعش يل ریثک وهو

 )١( :مقر ةيآلا ماعنألا ةروس ٠١١.

 بذعي تيملا باب-۹ «زئانجلا باتک يف ٠٤۱/۲ هحیحص يف ملسم اهاور (۲)

 .هیلع هله ءاکېب

 .اه يعاد ال ةدايز يهو ٠"مهيلع"' ةدايزب .مهيلع هتكردتسا :عوبطملا يف ()

 .'تم اذإ" :سيلو "تم نإف" :هيفو ءدبعلا نب ةفرط ةقلعم نم تيب )٤(



 1 AY زئانجلا باتك

 هلوانتي الف ءاهريغ الو ةيصوب كلذ ىلإ ببستي مل نم امأو

 .ثيدحلا

 :نيهجو نم فيعض اذهو
 .ماع ظفللا نأ :امهدحأ

 ۾ نإو «كلذ لوصح هنم اومهف ةباحصلاو رمع نأ :يناثلا

 .هب صو

 اهب قحتسي «مارح كلذب ةيصولا نأ وهو :رخآ هجو نمو

 قلع اغنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو ءال مأ هيلع حين بيذعتلا

 .ةيصولاب ال ءةحاينلاب بيذعتلا

 «هتداع نم حونلا ناك نم صاخ كلذ نأ :يناثلا كلسلما

 ۾ اذإف «تام اذإ هيلع نوحوني مهنآ ملعي وهو «هلهأو هموق ةداعو

 .هباذع ببس كلذو «مهلعفب هنم ىضر ناک ‹«مههني

 :لاقو هيلع مجرت هنإف «هحیحص يف يراخبلا كلسم اذهو

 .لوألا نم بيرق وهو ."هتنس نم حونلا ناك اذإ

 ءاب يه اغنإو «ةيببسلا ءاب تسيل ءابلا نأ :ثلافلا كلسملا

 هلهأ ءاكب عمتجب :يأ ءهيلع هلهأ ءاكب عم بڌعُي :ىنعملاو .ةبحاصلملا

 .هحالسب ]۱٠١/[ دیز جرخ :كلوقك «هباذعو

 .اه يعاد ال ةدايز يهو «“كلذ" ةدايزب .كلذ ناك :عوبطملا يف )١(

 :TT مقر بابلا «حتفلا عم 1۸۰/۳ يراخبلا حیحص )۲(



€AAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1  

 . "4ب اوُجَّرَح دق مهو رفكلاب ولحد دقو :یلاعت لاق

 نألو «بذعي تيم لك سيل هنإف ءًأعطق لطاب كلسملا اذهو

 .ًاماهفأ سانلا مظعأ همهف امك ءةيببسلا ىلع الإ لدي ال ظفللا اذه

 .ةيببسلا هنم تمهف امل «ةشئاع هتدر اذههو

 .ليوأتلا اذه لطبي ةريغملا هاور يذلا حيحصلا رخآلا ظفللا نألو

 ءاكبل باذعلل قحتسملا تيما باذع ةنراقب رابخإلا نألو
 .هيف ةدئاف ال هلهأ

 بذعتيو «تيملا هب ملأتي ام ثيدحلاب دارملا نأ :عبارلا كلسملا

 .هيلع يحلا ءاکب نم هب
 بيذعتلا نإف «هيلع يحلا ءاكبب هبقاعي ىلاعت هللا نأ دارملا سيلو

 .هوحنو هب یذأتی نمم هرواج ن هلاني يذلا مالا سنج نم وه
 .«باذعلا نم ةعطق رفسلا» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق

 لاتو بيذعت وه امنإو «بنذ ىلع ًاباقع اذه سيلو

 .بيذعتو ملات كلذ نم هقحل «هيلع هب حانُي ام ىلع تملا خو اذإف

 1١. :مقر ةيآلا ةدئاملا ةروس (1)

 باب-۹١ «ةرمعلا باتك يف «حتفلا عم ۷۲۸/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .باذعلا نم ةعطق رفسلا

 .باذعلا نم ةعطق رفسلا باب- ٠١ «ةرامإلا باتك يف ء٦۲١٠ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبا ثيدح نم امهالک



 ۹۸۹ زئانجلا باتك

 نب نامعنلا نع هحيحص يف يراخبلا ىور ام كلذ ىلع لديو

 يكبت ةرمع هتخأ تلعجف «ةحاور نب هللا دبع ىلع يمغأ :لاق ريشب

 ایش تلق ام :قافأ نیح لاقف هيلع ددعت ءاذکاو ءاذکاو «هالبجاو

 ٠ !؟كلذك تنآ :يل ليق الإ

 هللا دبع ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق مدقت دقو

 .«ةيکاب نیکبت الف بجو اذإف» :تباث نب

 .ثيدحلا يف ليق ام حصأ اذهو

 ضرعُتو «مهاعن عرق عمسيو «يحلا ءاكب عمسي تيملا نأ بير الو
 .هل اوملأت ؛مهؤسي ام اهيف اوأر اذإف ءءايحألا مهبراقأ لامعأ هيلع

 نيب ضراعت الو «لاتيو تيملا هب بذعتي ام هوحنو اذهو

 .ام هجوب ۰" (یرخأ رژو ةرزاو رز الو:یلاعت هلوق نیبو «كلذ

 باب-٤٤ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ۸۹/۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .ماشلا ضرأ نم ةتؤم ةوزغ

 باتكک- باتکلا اذه يف ٤۸۲/۳-٤۸۳ هننس يف دواد يبآ دنع ثيدحلا مدقت (۲)

 .نوعاطلا يف تام نم لضف يف باب-١٠ -زئانجل ا

 نع يهنلا-١٠ «زئانجلا باتك يف ۳٠۲/٤-۳٠۳ یبتجما يف يئاسنلا هجرخأو

 .تيملا ىلع ءاكبلا

 .۲۱۹۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ٠١١. :مقر ةيآلا ماعنألا ةروس (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14۹۰

 ٩ اسغي دیهشلا ين باب

 :ديهشلا يف فلئخا دقو :يرذنملا لاق

 “نع رهشألا يف دمحأو "كلامو «"يعفاشلا لاقف -

 «ىعخنلاو .ءاطع :لوق وهو .هيلع ىلصي الو لسغُي ال :"”قاحسإو

 . "دعس نب ثيللاو «مكحلاو

 :“"لوحكمو «يعازوألاو «يروثلاو «"ةفينح وبأ لاقو -

 هراتخاو «“دمحا نع ةياور وهو «هيلع ىلصيو لسغي ال

 .(۳۱) :مقر بابلا ٤۹۷-٥۰۱ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 يرذنملا مالك ذإ ميقلا نبا مامإلا هدنع ملكت يذلا ثيدحلا ديدحت عطتسأ ملو

 .ملعأ هللاو عوبطملا نم طقاس روكذملا

 ٠١۸/١. نيبلاطلا ةضورو ۳۷۷ /۲ طيسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 ٥۲٠/١. بلاطلا ةيافكو ۲ ۲٤/ ۲٤٤-٤٠٥ دیهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۳)

 ٤۹۸/۲ ٠٠١. فاصنإلاو ٤٦۷ /۳ ىنغملا :رظنا .بهذملا اهيلعو )٤(

 ۸٠۸. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف هنع كلذ رظناف :لسغُب ال هنآ امآ )٥(

 .هيلع ىلصُي هنأ ۸۲۲ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم يف يذلاف :هيلع ةالصلا امأو

 ٤٦۷. /۳ ينغم ا يف ةمادق نبا :هيلع ةالصلا مدع هرايتخا قاحسإ نع ركذو

 ۳٤١/١- رذنملا نبال طسوألاو ۲٤٤/۲١ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا 0

 ٤0۹. /۲ ةبيش يبأ نبأ فنصمو ٥٤١ ٠٤٥ /۳ قازرلا دبع فنصمو ۷

 ۳۲٤/۱. عئانصلا عئادبو ء٤۹ ١/ ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۷)

 ۸٠. /۳ ينارمعلل نايبلاو ٤٦۷ /۳ ةمادق نبال يبغملا :رظنا (۸)

 0٩5. 64۹/۲ فاصنإلاو ۷/۳ ينغملا :رظنا (۹)



 ۱144۱ زئانجلا باتك

 ".ىنزملا

 نأ اوأر ءالؤهو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .دحآ ىلتق ين رباج ثيدح ضراعي ءيش هيف تاي م لسغلا
 نب ةبقع نع نيحيحصلا يف اجرخأ دقف هيلع ةالصلا امأو

 لهآ ىلع یلصف ًاموی جرخ ملسو هیلع هللا یلص يلا نا» رماع
 . تيما ىلع هتالص دحأ

 ىلع ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» سنأ ثيدحو
 .(ةزمح

 ۸٠. /۳ ينارمعلل نايبلا :رظنا (۱)

 يذلاو دواد يبأ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ اذه يرذنملا مالك (۲)

 ٤/ ۲۹٤-۲۹۸. يف هدوجو ضرتفملا نم

 .«مهلتسغی لو «مهیلع لصُب ملو مهئامدب مهنفدب رم ملسو هيلع هللا یلص هنآ» (۳)

 ام باب-١۷ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ۲٠۲ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرحخآ

 .دحللا يف مدعي
 ةالصلا باب-١۷ ءزئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤۸/۳ يراخبلا حيحص )٤(

 .ديهشلا ىلع

 انيبن ضوح تابثإ باب-۹ «لئاضفلا باتك يف ۱۷۹٩/٤ ملسم حیحصو
 .هتافصو ملسو هيلع هللا یلص

 .بابلا سفن يف ٥۰۰ /۳ هننس يف دواد وب هاور )٥(

 . 11 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هلنسحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۲

 ىیتؤي دحأ ىلتق ناک» :لاق يرافغلا كلام يبا ثيدحو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر مهيلع يلصيف «ةزح مهرشاعو “ةعستب

 «هناكم ةزحو مهيلع يلصيف ؛ةعستب يتؤي مث «نولمحي مث ملسو

 لسرم اذه «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مهيلع یلص یتح

 .بابلا يف ام حصأ وه :لاقو [ب ]٠٦١/ يقهيبلا هركذ حيحص

 نع مسقم نع دايز يب نب ديزي نع شايع نب رکب وبأ یورو
 .مهيلع ىلص هنأ :سابع نبا

 ريغ اناكو ءامهثيدح نم الإ ظفحُي ال :لاقو .يقهيبلا هاور

 . "دايز يآ نب دیزیو رکب اب ینعی «نیظفاح

 نع مسقم نع هباحصأ نم لجر نع قاحسإ نبا یور دقو

 ربكف ةزح ىلع ىّلَص ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ» :سابع نبا
 یتح هعم هيلع یلص الإ لیتقب تؤي مو «تاریبکت عبس “هيلع
 .«ةالص نیعبسو نيتنثا هيلع یلص

 .ةعستب مهنم :عوبطملا يف )١(

 . ٠١/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 . ٠١/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 .۱۹۷-۱۹۸ /۳ كردتسملا يف مكاحلاو ۳۷۲ /۷ هفنصم يف ةبیش يب نبا هاورو

 . ٠٠۸/١ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا اذكو «صيخلتلا يف يهذلا هفعضو

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 .هفعض مث ٤/ ٠١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا )٥(



 ۹۳ زئانجلا باتك

 :للع ثالث هل ثیدحلا اذه نکلو

 .ًاعامس هيف ركذي ملو «هنعنع قاحسإ نبا نأ :اهادحإ

 .همسي مل نمع هاور هنأ :ةيناثلا

 نع ةرامع نب نسحلا ثيدح نم يور دق اذه نأ :ةغلاثلا

 . "سابع نبا نع مسقم نع مكحلا
 .هب جتحي ال نسحلاو

 ىلتق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلصأ مكحلا لئس دقو

 .”ةعش هلأس .ال :لاق ؟دحأ

 باحصأ نم لجر نع مالس يبا نع دواد وبآ یور دقو

 :اولاقف «هنفدو هيلع یلصف» :هيفو «ملسو هيلع هللا یلص ىنلا

 .""مدقت دقو «دیهش هل انآو «معن :لاق ؟وه دیهشآ هلا لوسرای

 . ءاهيف فلتخم و ‹ضعبب اهضعب یرقپ راثآ هذهو :اولاق

 !راثآلا هذه

 ٠١/٤. يقهيبلل ىربكلا ننسلا ()
 ٤/ ٠١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 تومي لجرلا يف باب-١٤ ءداهجلا باتك يف ٤٥/۳ هننس يف دواد يبأ دنع (۳)

 .هحالسب
 0٤٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹4

 ءاهکرتو مهيلع ةالصلا نيب رب هنأ :ةلاسملا ف باوصلاو

 نع تاياورلا ىدحإ اذهو «نيرمألا نم دحاو لكب راثآلا ءيجن

 .'هبهذمو هلوصاب قيلألا يهو «دمحا مامإلا

 .نفدلا دنع مهيلع لصي م هنآ .دحأ ءادهش رمأ نم رهظي يذلاو

 ىفخت نأ زوج الف ءًأسفن نوعبس دحأب هعم لتق دقو

 حيحص ؛مهيلع ةالصلا كرت يف هللا دبع نب رباج ثيدحو

 ام ةربخلا نم هلف «ذثموي ىلتقلا دحأ هللا دبع هوبأو «"”حيرص

 .هريغل سيل

 :مهنأ ىلإ بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا بهذ دقو -

 ."مهيلع ىلصیو نولسغي

 .مهليسخت كرت يف ةفورعملا ةنسلا هدرت اذهو

 .مهيلع ةالصلا ٤ ربو «نولسغي ال هنآ :لاوقألا حصاف

 .قيفوتلا هللابو «ثيداحألا عيمج قفتت اذهبو

 )( ينغملا :رظنا ٤1۷ /۳١ فاصنإلاو ۲/ ٠٠١.

 باب-۷۲ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤۸/۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .ديهشلا ىلع ةالصلا

 طسوألاو ٠٤٥۸/۲ ةبيش يبأ نبا فنصمو ٠٤٠٥ /۳ قازرلا دبع فنصم :رظنا (۳)

 . ٤٦۷ /۳ ينغملاو ۲١/ ۲٤۴۳ ربلا دبع نبال ديهمتلاو ١/ ٠۳٤١ رذنملا نبال



 14۹0 زئانجلا باتك

 ”نفكلا يف باب
 ."ةرفص يبأ نبا مالكو ""اصيمق اهيف سيل ثيدح ركذ

 ۳٤. :مقر بابلا ۰۰٩-٥۰۷ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ةثالث يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفك» :تلاق ةشئاع ثيدح وه (۲)

 .«ةمامع الو ًاصيمق اهيف سيل «ضيب ةينامي باوثأ

 ءزئانجلا باتك يف «حتفلا عم ٠١١/۳-٠١۲ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .نفكلل ضيبلا بايثلا باب-۸
 .تيملا نفك يف باب-۳١ «زئانجلا باتک يف 1٤۹-٠٥۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ينلا نفك يف ءاج ام باب-۲۰ «زئانحلا باتک يف ۳۲۱ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .حیحص نسح ثیدح :لاقو «ملسو هيلع هللا یلص

 هلا ىلص ينلا نفك-۳۹ «زئانج لا باتک يف ٤/ ۳۳۵-۳۳٣ یبتجما يف يئاسنلاو

 .ملسو هيلع

 يتلا نفك يف ءاج ام باب-١۱ «زئانجلا باتک ين ٤۷۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .ملسو هيلع هللا یلص

 نب هللا دبع وبآ لاقو" :لاق ثيح ۳۰۲/٤ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۳)

 يذلا صيمقلا نأ ىلع لدي «ةمامع الو صيمق هيف سيل»» :اهوق :ةرفص يبأ

 ال» :ليق اغنإ هنأل «نَمُك نيح هنع عزت ملسو هيلع هللا یلص يلا هيف لّسغ

 نع ىنتغتسا نفكلاب رتس املف «هدسج فشكي الو «هترتسل «صيمقلا اوعزنت

 هب رمأ يذلا رتولا ذح نع جرخل نك نيح صيمقلا عزن إل ولو «صيمقلا
 ءديحوتلل ًاراعشإ «ءيش ام ريغ يف هنسحتساو ملسو هيلع هللا یلص يلا

 .لولبم صيمق ىلع نفكي نأ عشبتسيو «لولبملا بوللاب ةعبرأ نوكت تناكو

 نفک») :لاق سابع نبا نع مسقم نع دايز يب نب ديزي یور دقف :لیق نإف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱٤۹٩

 لمح دقو :هّللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 سيل كلذ نأ ىلع ««ةمامع الو صيمق اهيف سيل» :هلوق يعفاشلا

 . باوثأ ةئالث نفكلا ددع نأو «دوجومب نفكلا يف

 نأ لمتحي لب «نفكلا نم دودعمب سيل هنأ ىلع كلام هلمحو

 .ةمامعلاو صيمقلا ىلع ةدايز باوثألا ةثالثلا نوكي

 دنع ةمامعلا الو صيمقلا بحتسي ال :راصقلا نبا لاقو

 . “ساقلا "نبا نع هوحنو «نفكلا يف كلام

 .* كلام نع ينعي ءانباحصأ اومدقتم ىكح ام فالح اذهو :لاق

 هيف تام يذلا هصيمق :باوثأ ةثالث يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟«ةينارجن ةلحو

 ثيدحو «هفعضل هب جتحب الو «دایز يبأ نب ديزي هب درفت ثیدح اذه :لیق

 ھ.| "حص -صيمقلا هنع تفن يذلا- ةشئاع

 ٤٠٤٤/١. مألا :رظنا (۱)

 .۷ /۲ يجابلل ىقتنملا :رظنا ()

 .فيرحت وهو .يبأ :عوبطملا يف (۳)

 «۷ /۲ يجابلل ىقتنملا :يف مساقلا نبا نعو راصقلا نبا نع هركذ ام رظنا (6)

 ١/ ٤٠١. يقوسدلا ةيشاحو

 دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا مالك نيع وه اذه ميقلا نبا مالك نأ ملعاو )٥(

 .ملعأ هللاو «ميقلا نبال هلعجف درجا ىلع ظلتخا هلعلف ٤-۳٠۴۳



 14۹۷ زئانجلا باتك

 ]1/11[ “تملا لسغ نم لسغلا يف باب

 :يباطخل ا لوقو «"«عبرأ نم لستغی ناک» :ثیدح رکذ

 ۵ اتم هيفو

 مامإلا لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :ينعي «فيعض اذه بعصم ثيدح :دواد يبأ ةياور يفو دمحأ

 .ةشئاع ثيدح

 :بابلا اذه يف ةشئاع ثيدح :يراخبلا لاق :يذمرتلا لاقو

 © كاذب سيل

 ."تبثي ثيدح اذه يف سيل :رذنملا نبا لاقو

 .(۳۹) :مقر بابلا ٩۱۱/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 نع ريبزلا نب هللا دبع نع بيبح نب قلط نع ةبيش نب بعصم ثيدح وه (۲)

 نم :عبرآ نم لستغي ناک ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ» :هتثدح اهنآ ةشئاع

 .«تيملا لسغو «ةماجحلا نمو «ةعمجلا مويو «ةبانجلا

 1٩۳. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .۲۹۷ /۱ يباطخلل ننسلا ماعم (۳)

 )٤( يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ ٣۰٠/٤.

 )١( يرذنملا نبال طسوألا :رظنا ۱۷۸/١ء ٠۸١ .

 )١( ريبكلا يذمرتلا للع ٤٠٠١/١.

 ) )۷طسوألا ١٠/١".



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 'فوقوم ةريره يبأ ثيدحو :دمحأ مامإلا لاقو

 "يتايسو

 نإ :يطيوبلا ةياور يف يعفاشلا لاقو :يرذنملا لاق

 "بوجوب تلق ثيدحلا

 دعب بجي نأ يدنع لسخلا ىلوأو :عيبرلا ةياور يف لاقو

 . “لاج هكرت بحأ الو «تيملا لسغ نم لسخلا «ةبانحج لا لسغ
 نم لسخغلا باجيإ نم ينعنم اغنإو :لاق نأ ىلإ مالكلا قاس مث

 ىلإ هثيدح تبت ةفرعم نم عقأ مل الجر هدانسإ يف نآ «تيملا لسغ

 تبثت ةفرعم نم ينعنقي نم تدجو نإف «ينعنقي ام ىلع يموي

 هيلإ ًايضفم تيلا سم نم ءوضولا تبجواو «هتبجوأ ؛هثيدح

 .۲۷۹ /۳ ینغملا :رظنا (۱)
 لّسغ نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبآ ثيدح وه (۲)

 .(ًاضوتيلف هلح نمو «لستغيلف تيملا

 .ةرشابم بابلا ثيدح دعب «دواد يبآ ننس يف وهو

 يف ءاج ام باب-۷١ ءزئانجلا باتك يف ۳۱۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 .نسح ثيدح :لاقو .تيملا لسغ نم لسغلا
 .تيملا لسغ يف ءاج ام باب-۸ «زئانج لا باتک يف ٤۷١١ /۱ هننس يف هجام نباو

 .۲۷۰۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۳۰۷ ٤/ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ ()

 .۸/۱ مالا ()



 ۱۹۹ زئانجلا باتك

 .دحاو ثیدح يف امهنإف
 نع ىوري هنأ «يدنع وقي مل اغنإو :ةياورلا هذه ريغ يف لاقو

 ظافحلا ضعب لخديو «ةريره يبآ نع هيبآ نع حلاص يبآ نب ليهس

 .ةدئاز ىلوم قاحسإ ةريره يبأ نيبو حلاص يبآ نيب

 يتفرعم تسيلو «ةريره يبأ نم هعمسي مل حلاص اب نإ :ليقو

 «ةقث نوكي نأ هلعلو «حلاص يباب یتفرعم لثم «ةدئاز ىلوم قاحسإب

 ."ةريره يبأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص هاور دقو

 وبأ لاق ءوضولا هئزجب :دواد يبأ ةياور ين دمحأ مامإلا لاقو
 «ةدئاز ىلوم قاحسإ هيف ةريره يبأ نيبو هنيب حلاص وبأ لخدأ :دواد

 ."همالک رخآ .فيعض بعصم ثيدحو :لاق

 : ^لاوقأ ةدع هيف ثيدحلا اذهو

 ."ةریره يبا نع هيبآ نع حلاص يبا نب لیهس :اهدحآ

 .۹۸/۱ مالا (۱)

 ١/ ۳٠۷-۳٠۸. يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا (۲)

 ليلق دعب يعفاشلا مامإلا مالك يف تءاج يتلا ثيدحلا قرط جيرخت يتأيسو

 .هللا ءاش نإ

 .۳۰۹ :ص دواد يبآ لئاسم يف هوحنو ٣۱٣۲-٥۱۳ /۳ دواد يبآ ننس (۳)

 يف امل رييغت وهو .(لاوقآ ةدع هيف) :ناكم ء(قرط ةدع هل) :عوبطملا يف )٤(

 .ًاضيأ ةراشإ نودب اندوعت امكو «عاد نود ءطوطخللا

 يف ءاج ام باب-۱۷ ءزئانجلا باتک يف ۳۱۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت )0۹۰

 .'ةريره يبا نع ةدئاز لوم قاحسإ نع هيبأ نع لیهس :يناثلا

 ."ةريره يبأ نع قاحسإ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع :ثلاثلا

(a 
 ةريره يبأ نع قاحسإ يبأ نع ىيجي نع :عبارلا

 قاحسإ يبأ نع ثيل ينب نم لجر نع ىيحي نع :سماخلا
 . “ةريره يبآ نع

 .“'ةفيذح نع هيبأ نع قاحسإ يبأ نع رمعم نع :سداسلا

 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع :نماثلا

(Vf.  » 

 . افوقومو اعوفرم

 .نسح ثيدح :لاقو .تيملا لسغ نم لسغلا

 .تيملا لسغ يف ءاج ام باب-۸ «زئانجلا باتک يف ۰٤۷١ /۱ هننس يف هجام نباو

 .بابلا سفن يف هننس يف دواد وبأ هجرخآ (۱)

 ٠٠٠/١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 .۲۸۰ /۲ هدنسم يف دمحآ هجرخأ (۳)

 .ًاضيأ ۲۸۰ /۲ هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٤(

 )٥( یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخآ ۳٠۳/۱-۳٠٤.

 نع ةدئاز ىلوم قاحسإ قيرط نم ٠١٠/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (0)

 ١/ ۳١۸. ةفرعملا يف هركذ اذكو «ديعس يبأ

 ىربكلا ننسلا يف هاورو .ًاعوفرم ۳١٠/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۷)

 .ًافوقوم ۳۰۲/۱ ًاضیأ



 10۰١ زئانجلا باتك

 "عصا فوقوملاو :هلا هحر يقهيبلا لاق

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا نع دمحم نب ريهز :عساتلا

 ."عوفرم

 .ًاعوفرم ةريره يبأ نع ريمع نب ورمع :رشاعلا

 .“ًاعوفرم ةريره يبأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص :رشع يداحلا
 ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه حصي امنإ :لاقو «يقهيبلا اهركذ

 ( .فوقوم
 .ظوفع ثيدحلا نأ ىلع لدت قرطلا هذهو

 لستغا هنأ :بلاط يٻآ نب يلع نع دواد وبا یور دقو

 “هتاراومو هابآ هزیهجت نم [ب /]

 ٠۹/۱. راثآالاو ننسلا ةفرعم (۱)

 ٠٠۲/۱. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 .بابلا سفن يف هننس يف دواد وبا هجرخآ (۳)

 )٤( هدنسم يف دمحأ هجرخآ ٤۴۳/۲ ‹ ٤٥٤ ٤۷۲.

 راثالاو ننسلا ةفرعمو ٠٠٠١/١-٠٠« ىقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا )٥(

۱1--04 . ۰ 

 هل تومي لجرلا باب-١۷ «زئانجلا باتك يف ٥٤۷/۳ دواد يب ننس (0)

 .كرشم ةبارق

 .كرشملا ةاراوم باب-٤۸ ءزئانجلا باتك يف ٤/ ۳۸١ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرحخأو

 .۲۷۵۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 16۰۲

 يف سابع نبا نع هنم لسغلا باجيإ كرت انيورو :يقهيبلا لاق

 نب دعس نع ًاضيأ هانيورو ءةشئاعو ءرمع نبا نعو ءهنع نيتياورلا حصأ
 .'همالک رخآ .كلام نب سنأو «دوعسم نب هللا دبعو «صاقو يبأ

 :بهاذم ةثالث اهيف ةلأسملا هذه

 ."هلساغ ىلع بج ال لسخلا نأ :اهدحأ

 ."هيرثكألا لوق اذهو

 .بچم هنآ :يناثلا

 نباو «بيسملا نبا نع ىوريو «يناجزوجلا رايتخا اذهو

 . يلع نع یورُيو «ةريره يبآ :لوق وهو «“يرهزلاو «نيريس
 .ملسملا نود ءرفاكلا تيملا لسغ نم هبوجو :ثلاثلا

 یلص يلا نا» :يلع ثيدحل ؛“دمحا مامإلا نع ةياور وهو

 ٤٠٠٥-٤١۸. /۳ قازرلا دبع فنصم رظناو ١/ ٠۳٠١ راثآلاو ننسلا ةفرعم (1)

 .تيملا لساغ :عوبطملا يف (۲)

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو (۳)

 بذهملاو ء١٠ :ص ربلا دبع نبال يفاكلاو ۲٠۲/۲ نیدباع نبا ةيشاح :رظنا

 .۱۹۱/۱ عدیملاو , ۱

 خيشل - ةراهطلا- ةدمعلا حرشو ۲۷۸/١-۲۷۹ ةمادق نبال يغملا :رظنا (6)
 ۳٣۳. :ص مالسإلا

 )٥( هفنصم يف قازرلا دبع هاور ٤۰۷ /۳ طسوألا يف رذنملا نباو ۰/ ۳٠١-٠٠١٠.

 ۳٠۲. :ص -ةراهطلا- ةدمعلا حرشو ۲۷۹/١ ينغملا :رظنا 0



 Cs زئانجلا باتك

 .'«لسغلاب هرمأ ملسو هيلع هللا

 .بلاط ابآ لسغ هنآ هيف سیلو

 .""هريغو «ينيدملا نبا هلاق «قاحسإ يبآ ريغ هنع یور

 .ًابيرق هجيرخت قبس (۱)
(Y)لادتعإلا نازيم ف ينيدملا نبا مالک رظنا  ./Vهدلوو «یلبہ :لاقف هدر من  

 .قاحسإ يبأ نب سنوي

 متاح يب نبال ليدعتلاو حرجلاو ۸/¥°1 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظناو

.EA1/۸ 



1o.ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "تيما ليبقت يف باب
 هيف ملكت مصاع هيف :يرذنملا لاق مث ""بابلا ثيدح ركذ

 ."ةمئألا نم دحاو ربع

 نابح نباو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 یلص هللا لوسر قبس» ثیدح ححص هقیرط نمو « "هل ححصي
 . “اللحم امهنیب لعجو «لیخلا نیب ملسو هيلع هللا

 .ءافعضلا يف هركذو

 )٤١(. :مقر بابلا يف ٥۱۳/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 لوسر تیأر :تلاق ةشئاع نع مساقلا نع هللا ديبع نب مصاع ثيدح وهو (۲)

 تيأر یتح «تیم وهو «نوعظم نب نامثع لقي ملسو هيلع هللا یلص هللا
 .ليست عومدلا

 ام باب-٤٠ «زئانجلا باتک يف ۳۱۲/۳-۳٠٣ هعماج يف يذمرتلا هجرخآأو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو .تيملا ليبفت يف ءاج

 .تيملا ليبقت ي ءاج ام باب-۷ «زئانجلا باتک يف ٤٨۸/۱ هننس يف هجام نباو
 .۲۷۰۹ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ۳۰۸/٤. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .مصاعل :عوبطملا يف ()

 .ناسحإلا عم ٥٤۳١/٠١ نابح نبا حيحص (۵)

 )٩( نابح نبال نیحورجنا باتک ۱۱۰-۱۰۹/۲ .



 10۰0 زئانجلا باتك

 "ليللاب نفدلا باب

 .“«ًران سان یأر» :ثیدح يرذنملا ركذ

 تناك رانلا هذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق
 .ليللاب نفدلا :دواد وب هيلع مجرت اذمطو «ةءاضإلل

 لیل نفد رکب وبأ :لاقو .كلذب سأب ءَ :لمجحآ مامإلا لاق

 )٤١(. :مقر بابلا ٥۱۳-۱٤ /۳ دواد يأ ننس (۱)

 .۳۰۸/۲-۳۰۹ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 اذإف ءاهوتاف «ةربقملا يف ًاران سان ىآر :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح وه (۲)

 ينولوان» :لوقي وه اذإو «ربقلا يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .ركذلاب هتوص عفري ناک يذلا لجرلا وه اذإف ««مكبحاص

 1۹٤. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 اليل ارق لحد ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ» :سابع نبا ٹیدح هل لدیو (۳)

 ٌءالت ًاهاوأل تنك نإ !هللا كمحر :لاقو ةلبقلا لبق نم هذخاف .جارس هل جرسأف

 .ميقلا نبا هركذيسو .ثيدحلا «ًاعبرأ هيلع ربكو .نآرقلل
 يف ءاج ام باب ٦۳- «زئانجلا باتک يف ۳۷۲/۳ هعماج يف يذمرتلا هاور

 .نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاقو .ليللاب نفدلا

 نم دهاشلا عضوم )۸٤٤(. مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا نسحو

 . طقف ثيدحلا

 باب- ۹٤ ءزئانجل ا باتك يف «حتفلا عم ۲۹۷ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٤(

 .نینثإلا موي توم



Oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 توص اعمس :ةشئاع ثیدحو ٩ ےل ةمطاف نفد يلعو

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا نفد يف «ليللا رخآ نم يجاَسَلا

 ."دوعسم نباو ءةشئاعو «نامثع :ًاليل نفد نمو
 «ءاطعو «بيسملا نباو «رماع نب ةبقع :هيف صحخرو

 ۵ قاحسإو «"يعفاشلاو "يروثلاو

 .'' نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو نسحلا ههركو

 باب-۳۹ «يزاغملا باتک يف «حتفلا عم ٥٦٤/۷ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .ربيخ ةوزغ

 ينلا لوق باب-١١ «ريسلاو داهجلا باتك يف ۱۳۸١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .«ةقدص وهف انكرت ام ثرون ال» ملسو هيلع هللا یلص

 . ٠٠۳/۳ ينغملا يف اذه دمحأ مامإلا لوق رظنا ()

 وخَّسلا نم هنأل ؛ةدئاز ميملاو ءديدحلا نم ةفرجلا يهو «ةاحلسم عمج :يحاسلا

 ٥۹۸. /۲ برعلا ناسل :رظنا .ةلازإلاو فشكلا وهو

.TVE TET AY /7 هدنسم يف دمحآ هجرخآ )٤( 

 )٥( ةبيش يبآ نبا فنصم رظنا ۳/١ ينغملاو ۳/ ٠٠۳ .

 ٥۲١. /۳ قازرلا دبع فنصمو Y1 ةبيش يبأ نبا فنصم :رظنا ()

 ٠٠۳. /۳ ينغملا رظناو

 ١/ ٠۳. جاتحلا ينغمو ء۸١ /۲ نيبلاطلا ةناعإ :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۷)

 .۸۲۸ :مقر ةلاسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا (۸)

 )٩( هفنصم يف ةبیش يبآ نبا هنع هاور ۳/ ۳۲.

 )٠( ينم ا :رظنا ٠٠۳ /۳ فاصنإلاو ۲/ ٠٤١.



 ¥10۰4 زئانجلا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص يڼنلا نا» هحیحص يف ملسم یور دقو

 «لئاط ريغ نفک يف نفکف «ضبق هباحصأ نم الجر رکذف اموی بطخ
 ءليللاب لجرلا ربقي نآ ملسو هيلع هللا ىلص يلا رجزف ءاليل ""نفدو
 .«كلذ ىلإ ناسنإ رطضي نأ الإ

 .رثكأ ليللاب نفدلا زاوج يف راثآلاو

 نبا نع ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح نم يذمرتلا ينو

 هل جرسأف اليل ًاربق لخد ملسو هيلع هللا یلص يلا نا» سابع
 ٌءالت ءًأهاًوأل تنك نإ هللا كمحر :لاقو ةلبقلا لبق نم هذخأف «جارسب

 .«ًاعبرأ هيلع رکو .نآرقلل

 ربكأ ديز وخآ وهو «تباث نب دیزیو رباج نع بابلا يفو :لاق
 .نسح ثيدح سابع نبا ثيدحو :لاق «هنم

 ."”ليللاب نفدلا يف ملعلا لهآ رثكأ صحرو :لاق

 . “اليل نيداجبلا يذ ربق يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لزن دقو

 .ربقو :ملسم يف (۱)

 .تيملا نفك نيسحت يف باب-١٠٠ ءزئانجلا باتك يف ٠١۱ /۲ ملسم حیحص (۲)

 نفدلا يف ءاج ام باب-۳٠ «زئانجلا باتك يف ۳۷۲-۳۷۳ /۳ يذمرتلا عماج (۳)

 نكل" :لاقو ء۱1۷۸ :مقرب يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .ليللاب

 ."نسح هنم دهاشلا عضوم

 )٤( هدنسم يف يشاشلاو ۱۲۲/۰-۱۲۳ هدنسم يف رازبلا هجرخآ ۳۱۳/۲

 طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ٠۲/۹.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۰۸

 ]١/۱۹۷[ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ يراخبلا حيحص ينو

 ىلصف «ةحرابلا نفد نالف :اولاق ءاذه نم :لاقف ”لجر نع لاس
 . "هيلع

 .ملسم ثيدح نم رهشأو رثكأ راثآلا هذهو

 هللا لوسر ناك ناسنإ تام» :لاق سابع نبا نع نيحيحصلا ينو

 حبصأ املف اليل هونفدف «لیللاب تامف «هدوعی ملسو هيلع هللا یلص
 تناکو- انهرکو لیللا ناک :اولاقف ؟ينوملعت نآ مکعنم ام :لاقف «هوربخآ

 ."«هيلع ىلصف هربق یتاف «كيلع قشن نآ -ةملظ
 .بيدآتلاو ةهاركلا ىلع لومحم يهنلا ثيدحو :ليق

 نفدلا ناك ىتم هنأ :ملعأ هللاو «كلذ يف لاقي نأ يغبني يذلاو

 هب سأب الف هيلع ةالصلاو «تيملا قوقح نم ءيش هب توفي ال اليل
 .زاوحلا ثيداحأ لدت هيلعو

 «هيلع مايقلا ماتو هيلع ةالصلاو هقوقح كلذب توفي ناك نإو

 .قيفوتلا هللابو ءرجزلا لدي هيلعو «كلذ نع ىهن

 !!!اه يعاد ال ةدايز يهو .لجر ربق :عوبطملا يف (1)

 .ليللاب نفدلا باب-۹٠ ءزئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤٠٦/۳ يراخبلا حيحص (۲)

 نذإلا باب-١ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١١/١ يراخبلا حيحص (۳)

 .-هل ظفللاو- .ةزانحلاب

 ىلع ةالصلا باب-۲۳ «زئانجلا باتك ين ٦٥۸/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .رصتخ هظفلو .رقلا



 10۹ زئانجلا باتك

 “"ةزانجلل مايقلا باب
 ."يضوت ىتح اوسلجت الف ةزانجل ا متعبت اذإ) :ثیدح رکذ

 هاورو .ضرألا ف عضوت ىتح» :يروثلا لاق :دواد وبأ لاق

 . ظفحأ نايفسو .“«دحللا يف عضوت ىتح» :ليهس نع ةيواعم وبأ

 )٤۷(. :مقر بابلا ٩۱۸/۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳۱۱/٤. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 .هرکذف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا دیعس يبآ ثیدح وه (۲)

 باب-۸٤ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠۳/۳ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 . ...لاجرلا بكانم نع عضوت ىتح دعقي الف ةزانج عبت نم

 .ةزانجلل مايقلا باب-۲ ٤ «زئانحجلا باتك يف ٦٦۰ /۲ هحیحص يف ملسمو

 مايقلا يف ءاج ام باب-۱٥ «زئانحجلا باتک يف ۳٣۱/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو .ةزانجلل

 .ةزانجلل مايقلاب رمألا باب- ٤٥ ءزئانجلا باتك يف ٤ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .هوحن هب ديعس يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ قيرط نم مهتعبرأ
 مايقلا باب-٤۲ «زئانجلا باتك يف ٦٦٠/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .هوحن هب يردخلا ديعس يبأ نع حلاص يبآ قيرط نم .ةزانجلل

 .هب ةريره يبآ نع هيبآ نع حلاص يبأ نب ليهس نع يروثلا ثيدح وه (۳)

 ۲٠/٤. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 .ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع ةيواعم يبأ ثيدح وه )٤(

 .هجيرخت يتأيسو

 .بابلا ثیدحل هجرخت دعب وه اذه دواد يبأ مالک )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 101۰

 يبأ ثيدحو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 یلص هللا لوسر ناک» :هظفلو «هحیحص يف نابح نبا هاور ةيواعم

 هدحللا يف عضوت ىتح سلجي مل ةزانجلا عم ناك اذإ ملسو هيلع هللا

 ."ةيواعم وبأ كش ««نفدت وأ

 ؛قانعألا نع ضرألاب عضولا عضولاب دارملا نأ ىلع لديو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انجرخ» :بزاع نب ءاربلا ثیدح

 هدعب دحلي الو ربقلا ىلإ انيهتناف راصنألا نم لجر ةزانج يف ملسو
 .«هعم انسلجو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا سلجف

 ."یلاعت هللا ءاش نإ يتايسو «حيحص ثيدح وهو

 لاقو :هلوق ىلإ "«مهوفلاخ «اوسلجا» :ثيدح ركذ مث

 .ناسحإلا عم ۳۷۲ /۷ نابح نبا حیحص (۱)

 دحللا يف»» هلوق نود ةيواعم يبأ قيرط نم ۳/١ كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 .(نفدت وأ

 .ىلاعت هللا نذإب كانه هجيرخت يتأيسو «باتكلا اذه نم ء(1۸) :مقر بابلا يف (۲)

 . ٤١ :مقر بابلا م۰ /۳ دواد يبا ننس )۳(

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك»» :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح دنع

 اذكه :لاقف دوهيلا نم رْبح هب ٌرمف هدحللا يف عضوت ىتح ةزانجلا يف موقي
 .«مهوفلاخ اوسلجا :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص يلا سلجف «لعفن

 سولجلا يف ءاج ام باب-١٠ «زئانج لا باتك يف ۳٤١ /۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ."ثيدحلا يف يوقلاب سيل عفار نب رشبو «بیرغ ثیدح" :لاقو .عضوت نأ لبق



 10۱۱ زئانجلا باتك

 . يلع ثيدحب تباث خسنلا :هريغ

 يذلا وه اذهو :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هل اذهو :"-ةعيبر نب رماع ثیدح یور دقو- لاق «يعفاشلا هات

 .ةزانجلل مايقلا يف ءاج ام باب-۳۵ «زئانجلا باتک يف ٤۹۳ /۱ هننس يف هجام نباو

 .۲۷۱۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 :يذمرتلا مالكل هركذ دعب لاق ثيح ۳٠۳/٤ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۱)

 يبآ ثيدح نأ ريغ «خسنلا يف ًايرص ناكل حص ولو :ينادمملا ركب وبآ لاقو"

 خوسنم مايقلا نأ هريغ ركذو .دانسإلا اذه همواقي الف «تبثأو حصأ ديعس

 .ھ.۱ "بلاط يبآ نب يلع ثيدحب

 .هرکذ قبس دیعس يبآ ثيدحو :تلق

 يف ماق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نا» :وهف بلاط يبا نب يلع ثيدح اما

 .(ْعُب دعق مث زئانجلا

 .بابلا اذه يف ۰١۱۹/۳-۲۰>٥. هننس يف دواد وبآ هجرخآ

 باب-١۲ «زئانج لا باتک يف ٦٦۱/۲-٦٦۲ هحیحص يف ملسم ًاضیآ هجرخاو

 .ةزانجلل مايقلا خسن

 اه اوموقف ةزانجلا متيآر اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ هلوق وه (۲)

 .«عضوت وأ مكفلخت یتح

 .بابلا اذه ۰۱۸ /۳ هتنس يف دواد وبآ هجرحخآ

 زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠۲/۳ هحیحص يف يراخبلا ًاضيأ هجرخاو

 .ةزانجلل مايقلا باب-
 .ةزانجلل مايقلا باب-۲ ٤ «زئانجلا باتك ين ٠۹ /۲ هحیحص يف ملسمو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 01۲

 امه ماق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نوکی وآ ءأخوسنم نوکی نآ ودعي

 ىلع اهب رم يدوهي ةزانج نآ نم نيثدحما ضعب اهاور دق «ةلعل
 .هلوطت نأ ةيهارك امه ماقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 هكرت ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ءاج دقف ناك امهيأو

 رخآلاف ءًابجاو لوألا ناك نإ «هرمأ نم رخآلا يف ةجحلاو «هلعف دعب

 نإو «بابحتسالا وه رخآلاف ءًابابحتسا ناك نإو «خسان هرمأ نم
 نم رخآلا هنأل ؛يلإ بحأ دوعقلاو «مایقلا يف ساب الف ءًأحابم ناک
 ىلع ثیدح "رکذ مث .هلعف

 ىلعو ةزانجلل [ب/۷1١٠ مايقلا يف ملعلا لهأ فلتخا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ءربقلا
 تّرَم نم مایقو ءاهعبات مایق ؛خوسنم هلک كلذ نأ :اهدحأ

 . ربقلا ىلع عّيشملا مايقو «هيلع

 .هلك اذه خسن دوعقلا نم ءاج امو :ءالؤه لاق

 :هجوأ ةثالث نم فيعض بهذملا اذهو

 .رخاتلاو ةضراعملا خسنلا طرش نأ :اهدحأ

 .هللا هر يعفاشلا :يأ (۱)

 .ًابیرق هجچرخت قبس دقو (۲)

 .۲۱۸ :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا :رظنا (۳)

 ."يلع ثيدح ركذ مث" :ةرابع تفذح دق عوبطملا ينو



 01۳ زئانجلا باتك

 رارمتسا ينو «نفدلا دعب ربقلا ىلع مايقلا يف فتنم امهالكو

 دعاقلا مايق يف خسنلا ىوعد نكمي امنإو «عضوت ىتح نيعيشملا مايق
 .هيف ام ىلع ةزانجلا هب رمت يذلا

 :اهانعم يف ةحيرص ةحيحص ةرشك مايقلا ثيداحأ نأ :يناثلا

 ينو «""نيحيحصلا يف وهو ةعيبر نب رماع ثيدح :اهنمف

 مقيلف ءاهعم ايشام نكي م نإف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ» هقرط ضعب
 ."«هفلخت نأ لبق نم عضوت وأ «هفلخت یتح

 ىتح اهاري نيح مقيلف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ» :ظفل ينو

 .«هفلخت

 اذإ» :امهظفلو -هيلع قفتم وهو- ديعس يبأ ثيدح اهنمو

 .«عضوت ىتح اوسلجت الف ةزانج متعبتا

 الف اهعبت نمف ءاوموقف ةزانجلا متيأر اذإ» امه ظفل ينو

 دعقي یتم باپ- ۷ ءزئانحلا باتک ف ‹حتفلا عم 11۲/۳ يراخبلا حیحص )۲(

 .ةزانجلل ماق اذإ

 .ةزانجلل مايقلا خسن باب-٥ ءزئانجل ا باتک يف 1/۲ ملسم حیحصو

 .ةزانجلل مايقلا خسن باب-١٠۲ ءزئانجلا باتک يف 11/۲ ملسم حیحص )۳(

 .ةزانجلل مايقلا باب-۲ ٤ ءزئانجلا باتک يف 11۰/۲ ملسم حیحص )€(

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ لو



Eةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'«عضوت یتح سلجی
 .نيتلاسملا يف مايقلا ىلع ليلد وهو

 .نيحيحصلا يف وهو «يدوهي ةزانح همايق يف رباج ثيدح اهنمو
 ينلا نإف لطاب ليلعت ءهلوطت نأ ةيهارك كلذ ناب هليلعتو

 .هفالخب للع ملسو هيلع هللا ىلص

 :للع ثالث كلذ يف هنعو

 «رباج ثیدح يف ملسم هرکذ «عزف توملا نإ» هلوق :اهدحأ

 ."«اوموقف ةزانجلا متيأر اذإف «عزف توملا نإ» :لاقو

 نأ)) :سنأ نع يئاسنلا یور امک «ةكئالملل ماق هنأ :ةيناثلا

 اهنإ :ليقف «ماقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ترم ةزانج

 .«ةكئالملل انمق امنإ :لاقف «يدوهي ةزانج

 سيق ثيدح نم نيحيحصلا يف اذهو ءًاسفن اهنوكب ليلعتلا :ةثلاثلا

 عبت نم باب-۸٤ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠۳/۳ يراخبلا حيحص )١(

 . ...عضوت ىتح دعقي الف ةزانج

 .ةزانجلل مايقلا باب-۲ ٤ ءزئانجلا باتك يف ٦٦۰ /۲ ملسم حیحصو

 .يدوهي ةزانجل ماق نم باب-٩٤ «زئانجلا باتك حتفلا عم ۲٠٤١ /۳ يراخبلا حيحص (۲)

 .ةزانجلل مايقلا باب-٤۲ ءزئانجلا باتك يف ٦٦١ /۲ ملسم حیحصو
 .ةزانجلل مايقلا باب-٤۲ «زئانجلا باتك يف ٦٦۰-٦٦۱ /۲ ملسم حیحص (۲)

 .مايقلا كرت يف ةصحخرلا-۷٤ «زئانجلا باتك يف ۳٤۹/٤ ىبتجنا يئاسنلا ننس ()

 1۸۲١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 1010 زئانجلا باتك

 ترم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :الاق فینح نب لهسو دعس نبا

 ."«اسفن تسیلأ» :لاقف «يدوهي هنٳ :ليقف «ماقف ةزانج هب

 .هنع ةتباثلا للعلا يه هذهف

 نم ءيش يف تاي ملف «هلوطت نآ ةيهارك هناب ليلعتلا امأو

 .ةحيحصلا ثيدحلا اذه قرط

 ىلص ينلا ليلعتو «يوارلا نم نظ يهف ءاهتوبث رّدَق ولو
 .ىلوأ هظفلب هركذ يذلا ملسو هيلع هللا

 اهيلع مقي فيك ءاهتحصو اهترثك عم ثيداحألا هذهف

 !؟هفعض عم ةدابع ثیدح

 ال لعف ةياكح وهف «ملسم حيحص يف ناک نإو يلع ثيدحو

 ماق هنأ هيف اغنإو «خسنلا ىلع هب جتحي ماع ظفل هيف سيلو «هل مومع

 :نيرمأ دحأ ىلع لدي اذهو «دعقو

 ىلع سيل مايقلاب رمألاو «أزئاج امهنم لك نوكي نأ امإ
 .خسنلا نم ىلوأ اذهو « ]1/۱٦۸[ بوجولا

 لاقو "ساب الف دعق نإو «هبعأ ۾ ماق نإ :دمحأ مامإلا لاق

 ماق نم باب- ۹ ءزئانجلا باتک ف ‹حتفلا ى ۳/€۲1 يراخبلا حیحص )1(

 .يدوهي ةزانل

 .ةزانجلل مايقلا باب-۲ ٤ ءزئانجلا باتك يف ٦٦۱/۲ ملسم حیحصو

 ۸٠١. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم (۲)



 ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت 101٦

 .ئخوسنم هايري ملو «بحتسم مايقلا :ىسوم يبأ نباو يضاقلا
 نباو «بيبح نب كلملا دبعو «"قاحسإ :رييختلاب لاقو

 .ةلدألا فلتأت هو ." نوشجاملا

 نود «ةزانجلاب هيلع ري يذلا دعاقلا مايق خسن ىلع لدي وأ
 دنع دمحأ بهذم نم فورعملا وه امك اهعيشم مايق رارمتسا

 .ةفينح يبأو “كلام بهذم وهو «(“هباحصأ

 يه اغإ كرتلا ٹیداحأو ی «حیرص . ظفل مايقلا ثيداحأ نأ :ثلاثلا

 .ملعأ هللاو ءةنيب ريغ خسنلا ىوعدف «نيرمألا نم انركذ امل لمتحم لعف
 لسو هيلع هللا ىلص يلا دعب نيرمألاب ةباحصلا لمع دقو

 .“دیعس وب :ماقو «"ناورمو «ةريره وبآو «يلع :دعقف
 .ملعأ هّللاو «عباتلا مايق يف اذه نكلو

 ٤/۳ ٤١. ينغملا :رظناو .۳١٠:ص ىسوم يبأ نبال داشرإلا (۱)

 ۸٠١. :مقر ةلاسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا (۲)
 ٠٦/۲. يناقرزلا حرشو ۲٤١ /۲ ليلجلا بهاوم :رظنا (۴)
 ٠٤١/۲. فاصنإلاو ٤٠١/۳-٠٠٤ يغملا :رظنا (6)

 ٠٤۱. /۲ ليلکإلاو جاتلاو ۲۹٢-۲۹۸« /۲۳ دیهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا )١(
 .۲۳۲ /۲ نیدباع نبا ةيشاحو ۲٠٠/۲ قئارلا رحبلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا ()
 هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ٤0٩-٤٦١ /۳ هفنصم يف قازرلا دبع :مهنع هجرخأا (۷)

  ۰٤۰-۳طسوألا يف يرذنملا ناو ۳۹۲/۰ ۳۹٤.

 ۳۹٤/۰. طسوألا يف يرذنملا نباو



 ¥101 زئانجلا باتك

 "ةزانجلا مامأ يشملا باب

 ؛لسرأ نم ىلع ةدايزب ىتآ دقو ظافحلا تابثألا نم ةنييع نبأ

 ."هیدقت بجوف

 ال اذه لثمو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .ةقث ةجح نايفس نأ مهيلع فخٌي للو ءأائيش ثيدحلا ةمئأ هب ًابعي

 .هوفرعي م ءأئيش نورخاأتملا مهيلع كردتسي ملف «هلصو دق هنأو

 يرهزلا نع هايإ هتياور ىلع ةنييع نبا عبات دق :نورخآ لاقو

 )٤۹(. :مقر بابلا ٥۲۲« /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 يلا تيآر» :لاق هيبآ نع ماس نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس ثيدح وه (۲)

 .(ةزانحلا مامآ نوشمي رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ءاج ام باب-۲۲ «زئانجلا باتک يف ۳۲۹/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 يف لسرملا ثيدحلا نأ نوري مهلك ثيدحلا لهأو" :لاق مث .ةزانجلا مامأ يشملا

 ."حصأ كلذ

 .ةزانجلا نم يشاملا ناكم- ٠١ «زئانجلا باتك يف ١۸/٤ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ."لسرم باوصلاو ءاطخ اذه" :لاق مث

 مامأ يشملا يف ءاج ام باب-١١ «زئانجلا بات يف ٤٤٥/١ هننس يف هجام نباو

 .۲۷۲۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ةزانجلا

 يذمرتلا مالك ىكح نأ دعب كلذو ٤/ ٠۳٠١ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخم (۳)

 .هلاسرإل يئاسنلاو يراخبلاو كرابملا نبا بيوصتو «ثيدحلا ىلع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 161۸

 نب دایزو «""ةبقع نب ىسومو «""دیعس نب ییجب :هیبأ نع ماس نع
 . ھه ریغو (ییرج نباو ”روصنمو کیو «دعس

 رمعمو «"سنویو "كلام :السرم يرهزلا نع هاورو

 .هولسرأ نيذلا نودب هولصو نيذلا ءالؤه سيلو
 كاردتسا هيفو «ثيدحلا ةمئأ ةقيرط ىلع مالك اذهف

 .دافتست ةدئافو

 «جيرج نباو «نايفسل وه ثيدحلا :هلاسرإل نوححصملا لاق

(A) 

 .هيلع فقأ ل (۱)

 .۴۷ ١/ طسوألا ينو ۱۳٠۳١ :مقرب ۰۲۸7/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرخآ (۲)

 يف ۳۲۹/۳ هعماج يف يذمرتلا :نم لک روصنمو رکبو دایز قیرط نم هجرخا (۳)
 .ةزانجلا مامآ يشملا يف ءاج ام باب-١۲ «زئانج لا باتك

 .ةزانجلا نم يشاملا ناكم-١٠ ءزئانجلا باتك يف ٤ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .۳۷ /۲ هدنسم يف دمحأ هجرخآ )٤(

 ۱۸۷-٠۹۰. /۳ ينابلألا خيشلل ليلغلا ءاورإ :رظنا ()

 ۲۲٠. /۱ اط وملا )٩(

 ٠١. /۳ يذمرتلا عماج :رظنا (۷)

 راثآلا يناعم حرش يف الصوم هنع يواحطلا هاورف «هيف هيلع فلتخاو

A-۱ . 

 . ٤٤٤/۳-٤٤٥ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخآ (۸)

 يف ءاج ام باب-۲ ٩ «زئانج لا باتک يف ۳۳۰ /۳ هعماج يف يذمرتلا هقيرط نمو

 .ةزانجلا مامآ يشم ا



 19۹ زئانجلا باتك

 .نايفس نع هذخأ

 نع هذخأ جيرج نبا ىرأو :كرابملا نبا لاق :يذمرتلا لاق
 .نایفس

 نم اهنإف «ركبو دعس نب دايزو روصنم ةياور امأو :اولاق

 . مامه :ةيأور

 اذه ىيحي نب مامه ىورو :عماجلا يف يذمرتلا لاق دقو

 نع يرهزلا نع نايفسو ركبو روصنمو دعس نب دايز نع ثيدحلا

 . مامه هنع یور «ةنييع نب نايفس وه امنو «هيبآ نع ماس

 .كلذك مامه هنع ىور «هدحو نايفسل ثيدحلا نأ ينعي

 نع ِءالؤه نع هاور دق امامه ناف «ىفخب ال رظن اذه ينو
 نم هوعمسي ملو «نايفس نع هوسلد مهلك اونوکي نأ دعبيو «يرهزلا
 ٠ .يرهزلا

 هیوری [ب ]۱٣۸/ «هناقتإو هتبثت عم دیعس نب ییجب اذهو

 .ةبقع نب ىسوم كلذكو «يرهزلا نع كلذك
 !!؟نيلصاولا ىلع نيلسرملل مكحُي ءيش يألف

 يرهزلا :لاقف هيف رظونو «هلصو ىلع ًارصم ةنييع نبا ناك دقو

 ٠۳۰. /۳ يذمرتلا عماج (۱)
 .اهجيرخت قبس دقو (۲)

 .۳۳۰ /۳ يذمرتلا عماج (۳)



oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."هيبآ نع ماس نع هیدبیو هدیعی هيف نم هتعمسف رارم هینثدح

 نبا نع سنوي ثيدح نم هعماج يف يذمرتلا یور دقو

 رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ سنأ نع باهش
 .ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك نامثعو

 .ظوفح ريغ اذه :يذمرتلا لاق

 طخ ثيدح اذه :لاقف ,ثيدحلا اذه نع "ادم تلاسو

 نع سنوي نع ثيدحلا اذه ىور امنإو «رکب نب دمحم هيف ًاطخأ
 اوناك :رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ يرهزلا

 ناك هابأ نآ ملاس ينربخأو :يرهزلا لاق «ةزانجلا مامأ نوشي

 رخآ .اذه وه حيحصلا ثيدحلاو :دمحم لاق «ةزانجلا مامأ يشي

 .“يراخبلا مالك

 ۲۳/٤-۲٤. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

 .ةزانج ا مامآ يشملا يف ءاج ام باب-١۲ «زئانج لا باتك يف ۳۳۱/۳ يذمرتلا عماج (۲)

 يف ءاج ام باب-١۱ ءزئانج لا باتک يف ٤٤٥/۱ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .ةزانجلا مامأ يشملا

 ۸٠۷. :مقرب يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يراخبلا ينعي (۳)

 )٤( يذمرتلا عماج ۳۳۱/۳.

 ريبكلا يذمرتلا للع يفو ٤٠٦/١: هيف طلغ :لاقف «ثيدحلا اذه نع ًادمحم تلاس"

 ."هلعف رمع نبا نع ماس نع يرهزلا نع سنوي نع هيوري انإ «ركب نب دمحم



 o1 زئانجلا باتك

 سيل ةعوبتم ةزانجلا» :دوعسم نبا ثيدح اذه دعب يتأيسو

 .فيعض هنأو «'«اهمدقت نم اهعم

 اوشما» :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم ربلا دبع نبا ركذو
 .«ةزانحلا فلخ

 .هب جتحي ال «ةيفص ىلوم ةنانك هيفو

 هيلع هللا ىلص يلا نآ» دعس نب لهس نع "دمج ا وبآ ركذو

 .«ةزانحلا فلخ يشي ناک ملسو

 .ثيدحلا ركنم «راطعلا يصمحلا ديعس نب ىيحب ثيدح نم وهو

 مث .ةزانجلاب عارسإلا باب-١٠ «زئانجلا باتك يف ٠۲٠٠/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 يف ءاج ام باب-۲۷ «زئانج لا باتک يف ۳۳۲/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو
 نب هللا دبع ثيدح نم فرعي ال ثيدح اذه" :لاق مث .ةزانجلا فلخ يشم ا

 ."هجولا اذه نم الإ دوعسم
 مامأ يشملا يف ءاج ام باب-١٠ «زثانحجلا باتك يف ٤٤٩/۱ هننس يف هجام نباو
 .ةزانحلا

 .۸ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ) )۲دیهمتلا ۹۹/۱۲-٠٠١.

 .يدع نبا :يأ ()

 .۱۹۳/۷ يدع نبال لماکلا (6)



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا باب
 ."«دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم» : ثيدح ركذ

 هيف ثيدحلا اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :ظافلآ ةعبرأ

 .ننسلا خسن ضعب يف يهو .طقف ««ءءيش الف» :اهدحأ

 .”بيطخلا ةياور يهو ««هيلع ءيش الف» :يناثلا ظفللا

 .“هجام نبا ةياور يهو ««هل ءيش الف» :ثلاثلا ظفللا

 «“ديهمتلا يف رمع وبأ هركذ ««رجأ هل سيلف» :عبارلا ظفللا

 "ل ءيش الف» :حيحصلاو :لاق .هيف لاكشإ ال اطخ وه :لاقو

 )٥٤(. :مقر بابلا ٥۳۱/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 . "0-1 / € يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص نع بثذ يبأ نبا ثيدح وه (۲)

 .«هيلع ءيش الف دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ۷۰۱ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص رظنا .(هل َءيش الفد) :ظفلب ينابلألا هنسحو

 .قبس امك دواد يبأ ةياور يهو (۳)

 ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب-۲۹ «زئانجلا باتک ف ٤۸٦/۱ هجام نبا ننس )٤(

 .«ءيش هل سيلف»» :ظفلب دجسملا يف زئانجلا

 .۲۲۱/۲۱ دیهمتلا (۵)

 .۲۲۱/۲۱ دیهمتلا (۷)



 oY زئانجلا باتك

 ؛باوصلا وه ةريره يبأ ثيدح يف رمع وبأ هلاق يذلا اذهو

 ابأ تيأرف «دجسملا يف عضوت ةزانجلا تيأرف :حلاص لاق هيف نأل

 لصي ملو ""فرصنا جرخ دجسملا يف الإ ًاعضوم دجي م اذإ ةريره
 .حلاص ثيدح يف يقهيبلا هركذ .اهيلع

 نع بئذ يبآ نبا هاور ام :ثيدحلا لهآ ضعب لاق دقو

 ."طالتخالا لبق هنع یور هنأل ؛هب ساب ال وهف «حلاص

 .هنع بئذ يبأ نبا ةياور نم ثيدحلا اذهو

 بئذ يب نبا ًايدق حلاص نم عمس نمو :يدع نبا لاقو

 كلام هقحلو ]1/۱٦۹[ «مهريغو دعس نب دایزو جیرج نباو

 .“طالتخالا دعب مهريغو يروثلاو

 ."اهيلع لصي ملو قرصنا" :ىربكلا يقهيبلا ننس يف يذلاو «لصألا يف اذك (1)

 ٤/ ٥١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)

 تاربنلا بكاوكلاو ۸/٤ يدع نبال لماكلاو .۲۲۲/۲۱ دیهمتلا :رظنا (۳)
 ٤/ ٠٦". بيذهتلا بيذهتو ۰٤۹ :ص

 )٤( لماكلا ٤/٥۸.



1o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “رقلا ىلع ةالصلا باب

 یور دقو :هللا همر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ىلع ماق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ» سابع نبا نع يراخبلا

 .«هفلخ اولصو مهمأف «ذوبنم رق

 تباث نب "ديزيو ةديربو سنأ نع بابلا ينو :يذمرتلا لاق

 ."فينح نبا لهسو ةداتق يبأو ةعيبر نب رماعو ةريره يبآو

 «حيحص نسح ثيدح “سابع نبا ثيدح :يذمرتلا لاق

 ٦۱. :مقر بابلا ء١۱٤٥ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳۳۱/۲-٣٣۲. يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 يلا هدقفف «دجسملا مقي ناك الجر وأ ءادوس ةأرما نأ» ةريره يبأ ثيدح دنع

 :لاق ؟هب ينومتنذآ الا :لاقف .تام :لیقف «هنع لأسف «ملسو هيلع هللا یلص

 .«هیلع یلصف «هولدف «هربق ىلع ينو
 باب-١٠ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤١ /۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .نفدي ام دعب ربقلا ىلع ةالصلا

 .ريقلا ىلع ةالصلا باب-۲۳ «زئانجلا باتک يف ٠٥۹ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ةالصلا يف ءاج ام باب-۳۲ «زئانجلا باتک يف ٤۸۹/۱ هننس يف هجام نباو

 .رقلا ىلع

 .فيرحت وهو .دیزو :عوبطملا يف (۲)

 ٠٠٠. /۳ يذمرتلا عماج (۳)

 ىأرو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىأر نم ينربخأ يعشلا ثيدح وه )٤(

 ؟هكربخأ نم :هل ليق «هيلع ىلصف هفلخ هباحصأ فصف «أذبتنم ًاربق



 oro زئانجلا باتك

 هللا ىلص ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 ." قاحسإو "دمحأو «"يعفاشلا لوق وهو «مهريغو ملسو هيلع
 لوق وهو «ربقلا ىلع ىلصي ال :ملعلا لهآ ضعب لاقو

 لصُي لو تيملا نفد اذإ :كرابملا نب هللا دبع لاقو سنأ نب كلام

 .ربقلا ىلع يلص هيلع
 ىوري ربقلا ىلع ةالصلا يف كشي نمو :دمحأ مامإلا لاقو

 ."ناسح اهلك هوجو ةتس نم ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 هللا یلص ينلا نأ» سنا نع هحیحص يف ملسم یور دقو

 .سابع نبأ :لاقف

 باب-٦٠ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ۲٤۳/۳ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .نفدي ام دعب ربقلا ىلع ةالصلا

 .ربقلا ىلع ةالصلا باب-۲۳ «زئانج لا باتک يف ٦۹ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ٠١١. /۲ نيبلاطلا ةضورو ء٤٠ ١/ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (1)

 ٠۳٠/۲. فاصنإلاو ٤٤٤/۳ يغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۲)

 ۲٠۱/٦. رلا دبع نہال دیهمتلا :رظنا (۳)

 حرشو ۲٥۹/٦-۲٦٠« ربلا دبع نہال ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (6)

 .۸۳ /۲ يناقرزلا

 ۳٠١/١. عئانصلا عئادبو ٠٦۷ /۲ طوسبملا :رظنا .ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وهو

 . ۳٥٦/۳ هعماج يف يذمرتلا مالك يهتني انه ىلإ ()

 ١/ ٤٤٥. ينغمل او ۲٠١/١ ربلا دبع نبال ديهمتلا :يف هلوق رظنا (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲٦

 .'ںیق یلع یلص ملسو هیلع
 ناك ناسنإ تام» :لاق سابع نبا نع نيحيحصلا يفو

 :هيفو «ثيدحلا ركذف «(«هدوعي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ."«هیلع یلصف هربق یتاف»

 اهنإف ,كرابملا نبا لوق ىلع لدت امنإ ثيداحألا هذه نكلو

 .ملعأ ىلاعت هللاو «نایعأ عئاقو

 .ربقلا ىلع ةالصلا باب-۳ ءزئانجلا باتک يف 104/۲ ملسم حیحص )۱(

 .ةزانخلاب نذإلا باپ-٥ زئانجلا باتک يف ‹حتفلا مم۳ يراخبلا حیحص )۲(

 - ربقلا ىلع ةالصلا باب-۲۳ ءزئانجلا باتک ف 10۸/۲ ملسم حیحصو

 .ارصتخ



 ¥oY\ زئانجلا باتك

 “دحللا يف باب

 ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هضرم يف لاق هنآ صاقو يبآ نب دعس ثیدح نم هحیحص يف ملسم

 امك ءًأبصن نيللا يلع اوبصناو ءًأدحل يل اودحلا :هيف كله يذلا

 ."ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب عنص

 )٠٥(. :مقر بابلا ٥٤٤ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤/ ۳۳۰-۳۳٣. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نب هللا دبع ثیدح دنع

 .((انريغل قشلاو انل دحللا»»

 يف ءاج ام باب-۴۳٥ ءزئانجلا باتک يف ۳٣۳/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ثيدح" :لاقو .«انريغل قشلاو انل دحللا» :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لوق

 .'هجولا اذه نم بيرغ نسح
 .قشلاو دحللا-٥۸ ءزئانجلا باتك يف ٤/ ۳۸١ ىبتجما يف يئاسنلاو

 بابحتسا يف ءاج ام باب-۳۹ یزئانجلا باتک ين ٤۹٩/۱ هنس ين هجام نباو
 .دحللا

 ۲۷٤١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نيللا بصنو دحللا يف باب-۲۹ ءزئانجلا باتك يف ٠٦٠ /۲ ملسم حیحص (۲)

 .تيملا ىلع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۸

 “"ربقلا دنع سولجلا باب
 .بابلا ثیدح رکذ

 مامإلا هجرخأو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .هحیحص يف مکاحلاو "دما

 نم هعمسي مل ناذاز :لاق ناب يتسبلا متاح وبآ هلعآ دقو

 .هجرخأ مل كلذلو :لاق «ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا تعمس :لاق ناذاز نإف ةدسأف ةلعلا هذهو

 ..1۸ :مقر بابلا ٥٤٩/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ‘PPV يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 یلص هللا لوسر عم انجرخ» :لاق بزاع نب ءاربلا نع ناذاز ثیدح وهو (۲)

 هدعب ذحلي ملو «ءربقلا ىلإ انيهتناف ءراصنألا نم لجر ةزانج يف ملسو هيلع هللا

 .«هعم انسلجو ةلبقلا لبقتسم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا سلجف

 .زئانجلل فوقولا-١۸ ءزئانجلا باتك يف ٤/ ۳۸١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخآو

 سولجلا يف ءاج ام باب-۳۷ ءزئانجلا باتک يف ٤۹٤/۱ هننس يف هجام نباو

 .رباقملا يف
 .۲۷۵۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۲۸۸-۲۸۷ ٤/ دمحآ دنسم (۳)

 )٤( مکاحلا كردتسم ۱/ ۳۷.

 .نابح نب متاح وبأ :عوبطملا ىلإ ةرابعلا ترّيْع يف )٠(

 .ناسحإلا عم ۳۸۷ /۷ نابح نبا حیحص )



 Î زئانجلا باتك

 .'هحيحص يف ىنيئارفسإلا ةناوع وبأ هركذ «هركذف لوقي

 .'ورمع نب لاهنملا فعضب ًاضيأ مزح نبا هلعأو

 .قودص ةقث لاهنملا نإف «ةدسأف ةلع يهو

MO, . : 
 . هريغو ميعن وبأ هححص دقو

 .ةناوع يبأ دنسم نم عوبطملا يف هدجأ ملو ٤0۹/۲« ةرهملا فاحتإ يف امك )١(

 .عامسلل نايب ةرهملا فاحتإ يف سيلو

 .عامسلاب ۳۷/١ كردتسملا يف مكاحلاو ۰۲۸۸ /۲ هدنسم يف دما هجرخآ دقو

 .۲۲/۱ یلحملا رظنا (۲)

 يف يمثيهاو ۲ نالا يف هدنم نباو ٠۳۹/۱ كردتسملا يف مكاحلا هححصو (۳)

 Tt بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملاو ٤۹-٠٠ /۳ دئاوزلا عمج



o.ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "ربقلا ةيوست يف باب
 .بابلا ثیداحا رکذ

 .(۷۲) مقر بابلا ء٥ ٥٤۸-٤۹ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳۳۸/٤-۳۳۹. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :ةيلاتلا ثيداحألا يهو (۲)

 ام ىلع كثعبا» :يل لاق «يلع ينثعب :لاق يدسألا جايه يبآ ثيدح ١-

 هتیوس الإ ًافرشم ًاربق عدا ال نآ ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر هيلع ينثعب
 .«هتسمط الإ ًالاثمت الو

 .ربقلا ةيوستب رمألا باب-١۳ «زئانج لا باتك ين 11٦/۲ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 ةيوست يف ءاج ام باب-١٠ ءزئانجلا باتك يف ۳٦٦/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .نسح ثيدح :لاقو .روبقلا

 .تعفر اذإ روبقلا ةيوست-۹۹ ءزئانجلا باتك يف ۳۹۳ ٤/ یبتجنا يف يئاسنلاو

 ضرآ نم سڍورب دبع نب ةلاضُف عم انك :لاق ينادمملا يلع يبأ ثيدح -

 لوسر تعمس») :لاق مث يوسف ةربقب ةلاضف رماف ءانل بحاص يفوتف «مورلا

 .«اهتیوستب رمأی ملسو هيلع هللا یلص هللا
 .ربقلا ةيوستب رمألا باب-١۳ ءزئانج لا باتک يف ٦/۲ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .تعفر اذإ روبقلا ةيوست-۹۹ ءزئانجلا باتك يف ۳۹۳ ٤/ یبتجا يف يئاسنلاو

 اي :تلقف ةشئاع ىلع تلخد :لاق ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا ثيدح -۳

 هللا يضر هيبحاصو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ربق نع يل يفشكا «هَمأ
 ءاحطبب ةحوطبم «ةطئال الو ةفرشُم ال ءروبق ةثالث نع يل تفشكف ءامهنع

 .ءارمحلا ةصرَعلا

 ۷۰٥. :مقرب دواد يب ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 1o۳1 زئانجلا باتك

 ال راثآلا هذهو :هّللا هر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 اهتيوست [ب/۹٦٠] وه اإ روبقلا ةيوستب رمألاو ءاهنيب داضت

 “اهمينست ضقاني ال اذهو ءةيلاع ةفرشم عفرث ال ناو «ضرألاب

 نم حصأ “"رامتلا نايفس ثيدحف ءاهضراعت رّدَق ولو

 بابلا اذه يف دمحم نب مساقلا ثيدحو :يقهيبلا لاقو

 .""اظوفح نوکی نآ یلوأو «حصأ

 يف يراخبلا هاور نايفس ثيدحف «كلذك رمألا سيلو
 .حيحصلا باحصأ نم دحأ هوري إل مساقلا ثيدحو «هحيحص

 تبثأ رامتلا نايفس ثيدح :يسدقملا دمحم وبأ خيشلا لاق
 .“ىلوأ هب لمعلا ناكف «حصأو

 .اهعفر يأ اهمينست (۱)
 ۳٠٦/۱۲ برعلا ناسل :رظنا

 .ًامّنسُم ملسو هيلع هللا ىلص يلا ربق یار هنآ وه رامتلا نایفس ثیدح (۲)

 ام باب-٩٦۹ ءزئانجلا باتک يف حتفلا عم ۳٠١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبآو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ربق يف ءاج

 ٤/٤. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 ٤١۷. /۳ ينغملا ()



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هل نايفس “هيؤر تحصو :نايفس ثيدح يف يقهيبلا لاق
 طقس دقف «ميدقلا يف هيلع ناك امع -ربقلا ينعي- ريع هنأكف ءًامنسم

 .حلصأ مث «كلملا دبع نب ديلولا نمز يف هرادج

 .فيرحت وهو .ةياور ةحصو :عوبطملا يف (۱)

 . ٤/٤ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)



 orr\ زئانجلا باتك

 "نیح دعب هربق ىلع یلص تیملا باب
 يبأ بيوبتو :هللا ةحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ال تقوب هدنع دیقتی ال كلذ نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه هرکذو دواد

 .هریغ الو رهش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» بيسملا نب ديعس یور دقو

 ."«رهشب اهتوم دعب دعس مآ یلع یلص ملسو
 .حیحص لسرم اذهو

 ."نیتس نامث دعب دحا یلتق ىلع یلصو

 .(۷0) :مقر بابلا ٥٥۱ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ٤/ ٣٤٠١. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 ًاموي جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ») :رماع نب ةبقع ثيدح دنع

 .«فرصنا مث تيملا ىلع هتالص دحأ لهآ ىلع ىلصف

 باب-۷۲ «زئانجلا باتک يف «حتفلا عم ۲٤۸/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخاو

 .ديهشلا ىلع ةالصلا

 انيبن ضوح تابثإ باب-۹ «لئاضفلا باتک يف ٤/ ۱۷۹١ هحیحص يف ملسمو

 .هتافصو ملسو هيلع هللا یلص

 .ءادهشلا ىلع ةالصلا-١٦ «زئانحلا باتك يف ٤١" ىبتجما يف يئاسنلاو

 ٤۸/٤. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 .بابلا سفن يف ۰۵۱-۰٥۲ /۳ هننس يف دواد وب هاور (۳)

 ۱ :مقرب دواأد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا ەهححص و



Dg:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .رهشلا نودل ربقلا يف دحاو ريغ ىلع ىلصو

 ال رهش دعب دعس مآ ىلع هتالصو «صن دیدحتلا يف تأ ملو

 .هنم ديزأ دعب ةالصلا ىفني

 .هل ىنعم ال رهش نم رثكأ ىقبي ال بلاغلا يف تيما نوكو
 الو ءةليوط ةدم ىقبت ماظعلاو «ضرألا فالتخاب فلتخي اذه نإف

 .موحللا قزمتل ريثأت

 .ربقلا ىلع ةالصلا باب :(11) مقر بابلا يف قبس ام رظنا (1)



 Noro زئانجلا باتك

 “دجاسم روبقلا ذاختلا ةيهارك باب
 يبأ حيحص ينو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :لاق هللا دبع نع لئاو يبا نع مصاع ثيدح نم نابح نب متاح

 سانلا رارش نم» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 ."«دجاسم روبقلا "ذختي نمو «ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم

 :لاق يلجبلا هلا دبع نب بدنج نع ملسم حيحص ينو

 وهو سمج توي نآ لبق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس

 يف وه الو «ةدمتعملا ةخسنلا يف دواد يبأ ننس يف دوجوم ريغ بيوبتلا اذه )١(

 .يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ نم عوبطملا
 ءانبلا يف باب-١۷ ٠٥۴۳. /۳ :وه دواد يبآ ننس يف بابلا اذه بسنألا ناكملاو

 ۳٤۱/٤. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو .ربقلا ىلع

 هللا لتاق» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبآ ثيدح دنع

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا «دوهيلا

 .باب-١٥ «ةالصلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٦٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 باب-۳ ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۷٦/١ هحيحص يف ملسمو

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا

 .دجاسم روبقلا ذاختا-١١٠ ءزئانحلا باتك يف ٠١١/٤ ىبتجا يف يئاسنلاو

 .نوذختي :عوبطملا يف (۲)

 .نابح نبا حيحصل فلا وهف ,طوطخملا يف ال هتفلاخم نع ًالضف وهو

 .ناسحإلا عم ۱١/ ۲٠۰-۲٣۱ نابح نبا حیحص (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳٦

 لجو زع هللا نإف «لیلخ مکنم يل نوکی نأ هللا ىلإ اربا ينإ» :لوقي

 نم ًاذختم تنك ولو ءًاليلخ ميهاربا ذختا امك ءالیلخ ينذختا دق

 اوناک مکلبق ناک نم نإو ءالیلخ رکب ابا تذختال ءالیلخ یم

 روبقلا اوذختت الف الأ «دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي

 .”«كلذ نع[١1/۱۷] مكاهنآ ينإ دجاسم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ريواصت اهيف ةشبحلاب "اهنيأر ةسينك
 ناك اذإ كئلوأ نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو

 هيف اوروصو ءادجسم هر٬ق ىلع اونب تامف حلاصلا لجرلا مهيف

 دازو .«ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ترکذ ةسينكلا هذه نإ يراخبلا

 . هيف تام يذلا هضرم

 .عوبطملا نم ةطقاس (يتمآ نم) (1)
 باب۳ ةالصلا عضاومو دجاسملا باتک ٤ 1-۳۷۸ ملسم حیحص )(

 .فيرحت وهو .اهاتأر :عوبطملا يف (۳)

 دجسملا ءانب باب-١۷ ءزئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤۷/۳ يراخبلا حيحص )٤(
 .ربقلا ىلع
 باب-۳ ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ١/ ۳۷١-۳۷٦ ملسم حيحصو

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا



 orv\ زئاذجلا باتك

 لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 نعل» :هنم مقي مل يذلا هضرم يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 الولو :تلاق ««دجاسم مهئايبنآ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا

 .ادجسم ذختي نأ يشخ هنأ ريغ «هربق زربأل كلذ

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو

 «ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل»:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 لوسرب لزن ال» :الاق سابع نباو ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 متغا اذإف ء«ههجو ىلع هل ةصيخ حرطي قفط ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل :-كلذك وهو- لاقف ههجو نع اهفشك

 .”اوعنص ام لثم رذحي «دجاسم مهئايبنآ روبق اوذختا

 نم هركي ام باب-١٦ «زئانجلا باتك يف حتفلا عم ۲۳۸/۳ يراخبلا حيحص (۱)

 .روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا

 يهنلا باب-۳ ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۷٦/١ ملسم حيحصو

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع
 يهنلا باب-١ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۷۷ ١/ ملسم حيحص (۲)

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع

 .باب-١٥ «ةالصلا باتك يف «حتفلا عم ٦۳۳/١-٠۳٤ يراخبلا حيحص (۳)

 يهنلا باب-۳ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۷۷/١ ملسم حيحصو

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۳۸

 :لاق سابع نبا نع حلاص يبآ نع “متاح يبآ حيحص ينو

 ءروبقلا تارئاز ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نعل»

 ."«جرسلاو دجاسملا اهيلع ° راذخىتملاو

 سيلو «ةقث [نازيم] همسا اذه حلاص وب :متاح وبأ لاق

 .ءاذاب همسا كاذ يبلكلا بحاصب

 مهدنع وهو «يلكلا بحاص ماذاب وه :يليبشإلا لاقو
 7ل ٠ ۾

 ."ًافيأ اذه حجري يزملا جاجحلا وبأ انخيش ناكو

 .نابح نب متاح يبأ :عوبطملا يف (1)

 .نيذختملاو :عوبطملا يف (۲)

 .ناسحإلا عم ٤٥١ /۷ نابح نبا حيحص (۳)

 .(۸۲) :مقر بابلا يف يتايس امك دواد وبآ هاور ثیدحلاو

 ةجرت رداصم نمو «نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو ."نارهم" :لصألا يف (6)

 .حلاص يبآ

 .ناسحإلا عم ٤٥١ /۷ نابح نبا حيحص )٥(

 ٠١١/۲. ىطسولا ماكحألا 0

 ۳٦۸/٤. فارشألا ةفحت :رظنا (۷)

 .يرذنملاو ةيحد نباو ركاسع نباو ناطقلا نباو مكاحلا :ًاضيأ كلذب مزجو

 ۳۸٦/۱۰. بیذهتلا بیذهت :رظنا



 o۹ زئانجلا باتك

 "روبقلا نيب ءاذحلا يف يشملا باب

 يشملا باب :هيف بابلا ةمجرتو «(۷۸) :مقر بابلا ۰٤-٥٥٦ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤/ ۳٤۳-۳٤٤. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .روبقلا نيب لعنلا يف

 :نیثیدح انه دواد وبآ رکذ دقو

 انأ امنيب» :لاق «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ريشب ثيدح :لوألا

 قبس دقل» :لاقف «نيكرشملا روبقب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يشامأ

 اريخ ءالؤه كردأ دقل» :لاقف نيملسملا روبقب رم مث ثالث «أريثك ًاريخ ءالؤه

 يشمي لجر اذإف «ةرظن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تناحو ««اريثک

 رظلف (كيتيتبس قلا !!كحميو نيتيتبسلا بحاص اي» :لاقف نالعن هيلع روبقلا يف

 .امهب ىمرف امهعلخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرع املف «لجرلا

 ةيهارك-١١٠ ءزئانجلا باتك يف 1/٤ -٠۲ ىبتجما يف يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةيتبسلا لاعنلا يف روبقلا نيب يشمل ا

 علخ يف ءاج ام باب- ٤٩ «زئانجلا باتک يف ٤۹۹/۱-٥۰۰ هننس يف هجام نباو

 .رباقملا يف نيلعنلا
 . ۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 اذإ دبعلا نإر» :لاق هنآ ملسو هيلع هللا یلص يلا نع سنا ثیدح :يناثلا

 .«مهاعن عرق عمسيل هنإ «هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو

 باب- 1۷ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤٤/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآو

 .لاعنلا قفخ عمسي تيما

 ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنحجلا باتك يف ۲۲۰۰-۲۲٠٠ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ...هيلع رانلا وأ ةنحلا نم تيملا دعقم ضرع باب-۷

 .ةيتبسلا ريغ يف ليهستلا-۸٠٠ «زئانجلا باتك يف ٠٠١/٤ ىبتجنا يف يئاسنلاو
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 فلتخا دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .ريشب ثيدح ةفئاط تفعضف نيثيدحلا نيذه يف سانلا

 فرعي الو «نابيش نب دوسألا نع ةعامج هاور :يقهيبلا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنأ نع تبث دقو «دانسإلا اذهب الإ
 ۰ .فيدحلا اذه ركذف

 ديج هدانسإ ربشب ثيدح :هّللا ةحر لبنح نب دمحأ لاقو

 ."ةلع نم الإ هيلإ [ب /۱۷۰] "بهذا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نوكي نأ لمتحي :نوزوجملا لاق

 .امهعلخب نأ هرمأف ءًارذق هيلعنب یأر
 نإف ءءاليخلا نم هيف امل امهيف يشمل ا هل هرك نوكي نأ لمتجيو

 :ةرتنع لاق امك «ةيهافرلاو معنتلا لهأ يز نم ةيتبسلا لاعنلا
 )س يف هبایث ناك لطب

 ° ءاوتب سيل تبسلا لاعن ىذحُب

 ٤/ ۸٠. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (1)

 .لصألا يف تررك "بهذأ" :ةملك (۲)

 ٠٠٤. /۳ ينغملا :رظنا ()

 .فيحصت وهو «لظي :عوبطملا يف (6) ٠

 .فيحصت وهو .هجرس :عوبطملا يف )٥(

 .۲۲۷ :ص مالسرلاو ةيلهاحلا يف برعلا راعشأ ةرهمج :رظنا .هتقلعم نم تيبلا ()
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 .كلذ نم ءيشل ثيدحلا يف رکذ الو «ءيشب سيل اذهو

 ىلع سولجلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يهن ربدت نمو

 ناك انإ يهنلا نأ ملع "هيلع ءطولاو “"هيلإ ءاكتالاو رقلا

 .مهسوؤر قوف لاعنلاب طوي نأ اهناكسل ًامارتحا

 هللا ىلص ينلا ربخأو «روبقلا نيب طوغتلا نع ىهنُي اذهو

 نم ريخ «بايثلا قرحت ىتح رمجلا ىلع سولجلا نأ ملسو هيلع
 ."ربقلا ىلع سولجلا

 قلا هراد يف همارتحا ةلزنمب ةربق يف تيملا مارتحاف ةلمحلابو

 یلص هلوق مدقت دقو «هراد راص دق ربقلا نإف ءایندلا يف اهنکسی ناک

 .فيرحت وهو .هيلع :عوبطملا ين (1)

 .يتايسف سولجلا نع يهنلا ام (۲)

 .بابلا ثيدح وهف ءطولا نع يهنلا امأو

 نب دمحم نع دمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا ىور دقف .ءاكتإلا نع يهنلا امأو

 - اكتم ينعی- ًایفوم الجر یار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ردكنملا

 .(ربقلا نع لزنإ :لاقف «رق ىلع

 ٠٠٠. /۳ يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا

 سولجلا نع يهنلا-۳۳ «زئانج لا باتک يف ۷ ۲ هحيحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 .هيلع ةالصلاو ربقلا ىلع
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 .«ايح هرسكك تیما مظع رسک» :ملسو هيلع هللا

 .هراد يف همارتحاک «هربق يف همارتحا نآ ىلع لدف

 اهيلعو «مهروازت لحمو مه زانمو ىتوملا رايد يه روبقلاو

 نيموحرملا لزانم يهف «مهنسحم ىلع لضفلاو مهبر نم ةمحرلا لزنت

 نوسلاجتي مهروبق ةينفأ ىلع ًاضعب مهضعب ىقليو ءةهحرلا طبهمو
 .”راثآلا هپ ترفاضت امک نوروازتیو

 ةريثك اراثآ هيف ىأر ءايندلا يبأ نبال روبقلا باتك لمأت نمو

 . "كلذ يف

 هذه ماركإ ةعيرشلا نسا نم نوكي نأ دعبتسي فيكف
 !؟اهمارتحاو لاعنلاب اهئطو نع لزانملا

 راقحلا يف باب- ٠٤ «زئانج لا باتک يف ٥٤۳-٥٤٤ /۳ هننس يف دواد وبا هجرخآ (۱)

 ؟ناكملا كلذ بكنتي له مظعلا دج

 رسک نع يهنلا يف باب-٣٣ «زئانج لا باتک يف ۱٥/۱ هننس يف هجام نباو

 .تيملا ماظع

 ۲۷٤٩. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نبا فنصمو ء١٠١٤ /۳ قازرلا دبع فنصم :يف یتوملا روازت يف درو ام رظنا (۲)

 لماكلاو ٩/ ۸٠ دادغب خيراتو ٠١/۷ ناميإلا بعشو ٤٦۸/۲ ةبيش يآ

 .1۹/۳ نیوزق رابخآ يف نیودتلاو ٠۲٥٤ /۳ يدع نبال

 دهزلا يف ايندلا يبأ نبا لئاسر" :نمض عوبطم ايندلا يبآ نبال روبقلا باتك (۳)

 .۳۰۰-۳۹۰ /۳ "عرولاو قئاقرلاو
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 اهئطو نم هانركذ ام هدهاشو ءاهنساح مات نم اذه لب

 .اهيلع ءاكتالاو اهيلع سولجلاو

 لب «هيف نعط ًادحأ ملعن مل اممف «ريشب ثيدح فيعضت امأو

 .ديج هدانسإ :دمحأ مامإلا لاق دق
 لوقي نامثع نب هللا دبع ناک :يدهم نب نمحرلا دبع لاقو

 . ةت ةقث لجرو ديج ثیيدذدح : هيف

 عرق عمسيل هنإ»» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقب هتضراعم امأو

 هيلع هللا یلص يلا نم رابخإ اذه نإف ؛ةدساف ةضراعمف «(مهاعن

 .يجلا لاعن عرق تيملا عامس وهو «عقاولاب ملسو

 ذإ «لاعنلاب اهنيب يشملاو روبقلا عرق يف نذإلا ىلع لدي ال اذهو
 .همكح الو هيرحت الو هزاوج ىلع لدي ال ءيشلا عوقو نع رابخإلا

 !؟هب حيرصلا يهنلا ضراعي فيكف

 یهن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نا تبث :يباطخلا لاق

 ."روبقلا 1/۱۷١1[ اطوت نأ

 رماع نب ةبقع نع ريخلا يبأ نع هننس يف هجام نبا یور دقو
 «ةرمج ىلع يشمأ نأل» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 ىلع يشم نأ نم يلإ بحا «يلجرب يلعن فصخأ وأ «فيس وأ

 .ثیدحلل هجیرخت دعب ٥٩۰/۱ هننس يف هجام نبا هاور (۱)

 ٠٠١-٠٠١. /۴ ينغملا يف اذه همالك رظنا (۲)
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 وا «يتجاح تيضق -لاق اذك- ربقلا طّسَوأ يلابأ امو «ملسم ربق
 07 e قيرطلا طسو

 اهادعتي ال "لاعنلاب صتخ كلذ :ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 دروم ىدعتي الف «للعم ريغ دبعت مكحلا نأل :لاق ءاهريغ ىلإ

 .“صنلا

 .قيفوتلا لابو ءاذه در يف ةيافك مدقت اميفو

 .قوسلا :هجام نبا ننس يف (1)

 نع يهنلا يف ءاج ام باب-٥٤ «زئانجلا باتك يف ٤4۹۹/۱ هجام نبا ننس (۲)

 .اهيلع سولجلاو روبقلا ىلع يشمل ا
 ۳ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .اهلك لاعنلا سنج

 ٠٠١. /۳ ىنغملا يف اذه همالك رظنا ()
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 "روبقلا ءاسنلا ةرايز يف باب

 .”يرذنمل مالکو «"«روبقلا تاراوز هللا نعل» ثیدح رکذ

 نأ مدقت دقو :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

* 4 (0. 

 ‹هق نازيم وه اذه حلاص وب لاقو كلذ ف هفلاخ متاح اأ

 .(۸۲) :مقر بابلا ٥٥۸ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 هللا یلص هللا لوسر نعل») :لاق سابع نبا نع ثدحي حلاص يبأ ثيدح وه (۲)

 .«جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز ملسو هيلع

 ام باب-۲۳۸ ءةالصلا باوبآ يف ۱۳۲/۲-۱۳۷ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .نسح ثيدح :لاقو .ًادجسم ربقلا ىلع ذختي نأ ةيهارك يف ءاج

 نع يهنلا يف ءاج ام باب-٩٤ «زئانجلا باتک يف ٥۰۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .طقف هنم لوألا رطشلاب .روبقلل ءاسنلا ةرايز

 ۷٠٦. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 يذمرتلا نيسحت ابقعتم ٤-٣٣۰ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 يکم «ناذاب :لاقيو «ماذاب وه اذه حلاص ابآ نإف ءرظن هلاق اميفو" :ثيدحلل

 نم عمسي م هنإ :ليق دقو «يبلكلا بحاص وهو «بلاط يبآ تنب ئناه مآ لوم

 ًادحا ملعأ ملو :يدع نبا لاقو .ةمئألا نم ةعاج هيف ملكت دقو «سابع نبا

 «هرمآ نيسحت هريغو ناطقلا ديعس نب ىيحي نع لقت دقو .هيضر نيمدقتملا نم
 .يرذنملا مالك ه.| "ةقث وه :لاق وأ ةجح هيضر :ديري هلعلف

 )٤( :مقر بابلا يف قبس امك بيوصتلاو .نارهم :لصألا يف )۷١(.
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 تاراّوَز نعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ» ةريره يبأ نع
 . حیحص نسح ثيدح اذه :لاق .«روبقلا

 . هحیحص يف نابح نبا هجرخأو

 .ناسحو "ةشئاع نع بابلا ينو

 “"هدنسم يف دمحآ مامإلا هجرخأ دق تباث نب ناسح ثیدحو

 فيس نب ةعيبر ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا یورو

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع يرفاعملا
 فرصنا انغرف املف ءًاموي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انربق»

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۲٠ «زئانجلا باتک يف ۳۷۱/۳-۳۷۲ يذمرتلا عماج (۱)

 .ءاسنلل روبقلا ةرايز

 ءاج ام باب-٩٤ «زئانجلا باتک يف ٥۰۲/۱ هننس يف هجام نبا ًاضیأ هجرخاو

 .روبقلل ءاسنلا ةرايز نع يهنلا يف

 ۸٤۳. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .ناسحإلا عم ٤٥۲ /۷ نابح نبا حیحص (۲)

 امك هزاوج اهنع دراولا لب ءروبقلا تاراّوز نعل يف اه ثیدح ىلع فقأ م (۳)

 .ملعآ هللاو «يتأيس

 )٤( دمحأ دنسم ۳/٤٤١ .

 هننس يف هجام نبا هجرحخآ دقو ٥۰۲/۱١ «زئانجلا باتک يف ٤٩ يف ءاج ام باب-

 .روبقلا ءاسنلا ةرايز نع يهنلا

 :مقرب هجام نبا حيحص يف ينابلألا هنسحو ۱۲۷۹ .
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 هباب یذاح املف «هعم انفرصناو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 «ةمطاف يه اذإ تند املف ءةلبقم ةأرماب نحن اذإ «قيرطلا طسوتو

 نم ةمطاف اي كجرخأ ام :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهن لاقف

 انيرعف تيما اذه "لهآ [تيتا] :هللا لوسر اي :تلاق !؟كتيب

 تغلب كلعلف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اه لاقف «مهتيم

 «ركذت ام اهيف ركذت كتعمس دقو «هللا ذاعم :تلاق «ىدكلا مهعم

 ««كيبأ دج اهاري ىتح ةنجلا تيأر ام یدکلا مهعم تغلب ول :لاق

 .“روبقلا :لاقف ىدكلا نع ةعيبر تلأسف

 بكتري مل نم اهلخدي يتلا ةيلاعلا ةنجلا ديري :متاح وبأ لاق
 هيف يهنلا تملع ةمطاف نأل ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يهن

 لحخدي ال كرشملاو «ةدحأو ةنج ال ةريثك نانج يه ةنجلاو ‹«كلذ لبق

 .(هباب یذاح) :ناکم «(هب انیذاح) :عوبطملا يف (۱)

 .ىنعملا اهب حضتي نابح نبا حيحص نم ةدايز يهو «لصألا يف سيل (۲)

 .فيرحت وهو .لهأ ىلع تمر :عوبطملا يف (۳)

 .ناسحإلا عم ٤٥١-٤٥٠ /۷ نابح نبا حيحص )٤(

 يف باب-١۲ «زئانجلا باتك يف ٤۹۰/۳-٤4۱ هننس يف دواد وبأ هجرخأو

 .هيزعتلا

 :لاق مث .يعنلا باب-۲۷ «زئانجلا باتك يف ۳۲۸-۳۲۷ ٤/ یبتجما يف يئاسنلاو

 1۸٤. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو
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 .امهنيب ام الو ةلفاس الو ةيلاع ال ءالصأ ةنجلا

 نال ؛حيحص ريغ وه :اولاقو ثيدحلا اذه يف هريغ نعط دقو

 .ريكانم هدنع ثيدحلا فيعض اذه فيس نب [ب /۱۷۱] ةعيبر

 :لاوقأ ةثالث ىلع "”ءاسنلل روبقلا ةرايز يف فلتخا دقو

 .ثيداحألا هذ ؛ميرحتلا :اهدحأ

 .میرحت ريغ نم هرکی :يناثلاو

 .“هنع تاياورلا ىدحإ يف دمحأ صوصنم اذهو

 نع انيهن» :هيلع قفتملا ةيطع مأ ثيدح :لوقلا اذه ةجحو

 .«انيلع مزعي لو ءزئانجلا عابتا

 .هورکم ريغ نه حابم هنآ :ثلاثلاو

 ."دمحأ نع ىرخألا ةياورلا وهو

 .ناسحإلا عم ٤٥١/۷ نابح نبا حیحص (۱)

 ۲۰۵-۲٠٥٣۱. /۳ بیذهتلا بیذهت :يف هتمجرت رظنا (۲)

 ٠٤١/۲. فاصنإلاو ٠۲۳/۳ ينغملا :رظنا ()

 .بهذملا وه اذهو

(o)يراخبلا حیحص  Y/Yرئانلا ءاسلا عابتا باپ-۹ «زئانحملا باتک ف «حتفلا م . 

 .زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن باب-١١ «زئانجلا باتك يف ٦٤٦/۲ ملسم حیحصو

 o/Y. ينغملا :رظنا (0)
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 :هوجوب لوقلا اذم جّتحاو

 يتلا نع ةديرب ثيدح نم هحيحص يف ملسم ىور ام :اهدحأ

 "٠ «اهوروزف ؛روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره يبأ نع ًاضيأ هيفو

 .""«توملا ركذت اهنإف ءروبقلا اوروز» :لاق

 «هب دارملا نه لب «همومعب ءاسنلا لوانتي باطخلا اذهو :اولاق

 يف حيرص اذهو «لاجرلا نود ءاسنلل اهترايز نع هيهن ملع اغنإ هنإف

 ةرايز نع يهنملا نأ يف بير الو «يهنلا مدقتب هيف حرص دق هنأل ؛خسنلا

 .نذأألا نهوانتيف ءاهنع نيهن دق ءاسنلاو ءاهيف هل نوذأملا وه روبقلا

 مأ اي :ةشئاعل ةيكلم يبأ نب هللا دبع لاق دقف ًاضيأو :اولاق

 :اه تلقف «نمحرلا دبع يخاأ ربق نم :تلاق ؟تلبقأ نيأ نم نينمؤملا

 :تلاق .روبقلا ةرايز نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن دق

(۳) ۰ 

 اهترایزب رم مث یھن دق معن

 هللا یلص يلا ناذئتسا باب-٣۳ «زئانجلا باتک يف ۲ ملسم حیحص (۱)

 .همآ ربق ةرايز يف لجو زع هبر ملسو هيلع

 هيلع هللا یلص ينلا ناذفتسا باب-١۳ «زئانج لا باتک يف ۲ ملسم حیحص (۲)

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم .همآ ربق ةرايز يف لجو زع هبر ملسو

 .صيخلتلا يف يهذلا هححصو ۰/۱ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۳)

 ۷۸/٤. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت )00۰

 ملسم نب ماطسب نع عيرز نب ديزي ثيدح نم يقهيبلا هاور

 ركب يبآ نب نمحرلا دبع يفوت :لاق ةكيلم يبأ نبا نع حايتلا يبأ نع
 دبع ربق تتأ ةشئاع تمدق املف «نفدف ةكم ىلإ لمُحف «'”يشبحب

 :تلاقف نمحرلا

 اعدصتي نل ليق ىتح رهدلا نم ةبقح ةييذج ينامدنك انكو

 "ىم ةليل تبن م عامتجا لوطل ًاكلامو يناك انقرفت املف

 ولو «تم ثيح الإ تنفد ام كترضح ول هللاو :تلاق مث

 ."كترز ام كتدهش

 :لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقف ًاضيأو :اولاق

 ءاه يص ىلع يکبت رېق دنع ةأرماب ملسو هيلع هللا یلص ينلا رم»

 بهذ املف «يتبيصمب يلابت امو :تلاقف «يربصاو هللا يقتا :اه لاقف

 «توملا لثم اهذخاف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنإ :امه ليق

 . ١١۳/١ بیذهتلا بیذهت :رظنا (۱)

 موق فارشأ نم يباحص «لحف رعاش «يعوبريلا ةريون نب ممتل تايب يه (۲)
 .هنم اذهو «كلام هيخأل هؤاثر هرعش رهشأ

 ۳٠٤. :ص مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا راعشأ ةرهمج :رظنا

 .يقهيبلا دنع هيلع فقأ إل (۳)

 .باب- ٦۱ «زئانجلا باتک يف ۳۷۱ /۳ هعماج يف يذمرتلا هاور دقو

 ٠١۷. :مقرب يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعضو



 1090۹ زئانجلا باتك

 ۾ هللا لوسر اي :تلاقف «نيباوب هباب ىلع دجت ملف هباب تتاف
 .«ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ :لاقف ؟كفرعأ

 ."روبقلا ةرايز باب :يراخبلا هيلع مجرتو

 رمأ ةرخآلا ريكذتب اهترايز هليلعت نألو 1/٠۷۲1[ :اولاق

 .نهنم هيلإ جوحأب لاجرلا سيلو «ءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشي

 نإف ءاهانعم يف ةحيرص ميرحتلا ثيداحأ :نولوألا لاق

 .ةرايزلا ىلع ءاسنلا نعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اميس الو «هيرحت ىلع لئالدلا لدأ نم لعفلا ىلع نعللاو

 .جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاب نعللا يف هنرق دقو

 .مدقت امک «هلعف نم هتوم ضرم يف نعل لب خوسنم ریغ اذهو
 وه اغ «ېکتیهن تنک» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو :اولاق

 ال ثيح اذهف ءابيلغت هيف نلخد نإو «ثانإلاو روكذلا باطخ ةغيص

 نم ميرحتلا ثيداحأو «نهوخد مدع يضتقي حيرص ليلد نوكي

 .روكذلا باطخ يف نموخد مدع ىلع نئارقلا رهظأ
 ريغف ةصاخ ءاسنلل ناك امنإ يهنلا نإ :مكلوق امأو :اولاق

 ءًاعضوو الصأ روكذلل باطخ ««مکتیهن تنك» :هلوق نأل ؟؛حیحص

 .روبقلا ةرايز باب-١۳ ءزئانجلا باتك يف حتفلا عم ۱۷۷ /۳ يراخبلا حيحص )١(

 ىلع ربيصلا ي باب-۸ ءزئانلا باتک ف 1A-TY /۲ ملسم حیحصو

 .ىلوألا ةمدصلا دنع ةبيصملا



1ooةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 . مه وانتي نآو دب الف

 ‹نكتيهن تنك :لاقل ةصاخ ءاسنلل ناك اغإ يهنلا ناك ولو

 ةرايز نع ىهن دق مالسإلا لوأ يف ناك لب ««مکتیهن» :لقي ملو

 ةعيرذل ًادسو «تاومألاب قلعتلل ًاعطقو ديحوتلا بناجل ةنايص روبقلا
 . سابع نبا لاق امك «روبقلا ةدابع نم ""اهلصأ يتلا كرشلا

 رقتساو كرشلا لحمضاو مهبولق نم ديحوتلا نكمت املف

 دبعلا قلخ ام ريكذتو ءنامبإلا ديزم اهب لصحج ةرايز يف نذأ «نيدلا
 هنذإو «ةحلصملل اهنع هيهن ناكف ءاهيف ذئنيح نذأف «ءاقبلا راد نم هل

 ‹نهنم ةبولطم تناك نإو ةحلصملا هذه نإف «ءاسنلا امأو

 نم «ماعلاو صاخلا اهملعي يتلا دسافملا نم نهترايز نراقي ام نكل

 الإ هعفد ىلإ ليبس ال يذلا داسفلاو «تاومألا ءاذيإو ءايحألا ةنتف

 .ًاطخ ةدايزلا هذهو «"مهدحو' ةدايزب .مهدحو مهوانتي :عوبطملا ي (۱)

 .لصألا يف ال فيرحت وهو .روبقلا ميظعت اهلصأ :عوبطملا يف (۲)

 ةروس-١۷ «ريسفتلا باتك يف حتفلا عم ٥۳٩١ /۸ هحیحص يف يراخبلا یور ()

 :لاق سابع نبا نع .(قوُعَيَو ثوُحَي الو ًاعاَوُس الو ادو باب-١ «حون

 لاجر ءامسأ ...دعب برعلا يف حون موق يف تناك يتلا ناثوألا تراص)»)

 ىلإ اوبصنا نأ مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف «حون موق نم نيحلاص

 ىدبعُت ملف ءاولعفف «مهئامسأب اهوّمسو ًاباصنأ نوسلجي اوناك يتلا مهسلاج
 .«تدبع ملعلا خسنتو كئلوأ كله اذإ ىتح



 oor زئانجلا باتك

 لصحت «ةريسي لصحت ةريسي ةحلصم نم ةدسفم مظعأ ءاهنم نهعنم

 هتدسفم تناك اذإ لعفلا ميرحت ىلع اهانبم ةعيرشلاو «ةرايزلاب نه
 نم نهعنمف «هب ءافخ ال ةدسفملا هذه ناحجرو «هتحلصم نم حجرأ

 .عرشلا نساح نم ةرايزلا

 نع ةيفنحلا نب دمحم ثيدح نم هريغو يقهيبلا ىور دقو

 ةوسن ىأرف «ةزانج يف جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» يلع

 نميف نلمحتأ :لاقف .ةزانجلا :نلقف ؟نكسلجم ام :لاقف ًاسولج

 نلسغتف :لاق .ال :نلق ؟يلدي نميف نيلدتف :لاق .ال :نلق ؟لمحي

 .«تاروجأم ريغ تاروزام نعجراف :لاق .ال :نلق ؟لسغي نمیف

 .”لسغلا ركذي ملو ««وثحي نميف نيثحتف» :ةياور ينو

 ذإ ءهيف نه رجأ ال ءرزو ةزانجلا نهعابتا نأ ىلع لدي اذهف
 ةدسفم "لب [ب/۱۷۲] ءاهعابتا يف تيملل الو نهه ةحلصم ال

 .تيملاو يحلل

 عم يذمرتلا ثيدح هيف ظوفحلاف ةشئاع ثيدح امأو :اولاق

.Y/ € يقهيبلل ىربكلا ننسلا )١( 

 هننس يف هجام نبا هاور دقو ٥۰۳-۰۰۲/۱ ءزئانجلا باتک يف ٠١ ءاج ام باب-

 .هوحن .ءاسنلل زئانجلا عابتا يف

 :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو ٠٤٤.

 !!!اه يعاد ال تادايز يهو .هيف لب اه :عوبطملا يف



1o04ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 . یف ام

 يف اهيخأ ربق ىلع تّرمف «جحلل ةكم تمدق امنإ ةشئاعو

 جورخلا دصق يف مالكلا اغإ «هب سب ال اذهو «هيلع تفقوف ءاهقيرط

 ."نھترایزل

 :تلاق دق يهف «هترايز تدصقو هيلإ تلدع اهنآ رد ولو

 .«كترز ال كتدهش ول»

 ال ءاسنلا نأ اهدنع مولعملا رقتسملا نم هنأ ىلع لدي اذهو

 .ىنعم كلذ اهوق يف نكي م الإو ءروبقلا ةرايز نه عرشي

 ««اهترايزب رمأ مث ءاهنع یھن» :اھوقو يقهيبلا ةياور امأو

 ] ملسم نب ماطسب ةياور نم يهف

 ءاسنلا لوخد نم اهریغ لوات ام تلوات يهف حص ولو
 نوكي امنإ هليوأتو «يوارلا ليوأت يف ال «موصعملا لوق يف ةجحلاو
 هضراع دق “انهو «هنم یوقأ وه ام هضراعی ال ثیح ًالوبقم

 .هجرخت قبس دقو (۱)

 .!!!روبقلا ةرايزل :عوبطملا يف (۲)

 .تاملك عبس رادقم لصألا يف ضايب (۳)

 «يرصبلا ملسم نب ماطسب هب درفت :ثيدحلل هتياور دعب يقهيبلا لاق دقو
 .ملعأ هللاو

 .اذهو :عوبطملا ف )٤(



 ooo\ زئانجلا باتك

 .عنملاب ثيداحأ

 لب ءاهرقي مل هنإف ءانل ةجح وهف سنأ ثيدح امأو :اولاق

 نمو «هنع یھن ام كرتو هب رمأ ام لعف يه يتلا هللا ىوقتب اهرمأ

 ىلإ اهئيجم نأ مولعمو ««يربصا» :اه لاقو ءةرايزلا نع يهنلا اهتلج

 هفرعت ملو هنم لبقت نأ تبأ املف «ربصلل فانم اهءاكبو ربقلا

 ءاه رمآلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تملع املف ءاهنع فرصنا

 .هرمأ ةفلاخ نم هيلإ رذتعت هتءاج

 !؟ءاسنلا ةرايز زاوج ىلع اذه يف ليلد ياف

 هيلع هللا ىلص هتنعل دعب ةيضقلا هذه نأ ملعُي الف عبو

 :لوقن نحنو «روبقلا تارئاز ملسو
 نع اهرخأت ىلع ةلالد الف ؛زاوجلا ىلع ةلاد نوكت نأ امإ

 .عنملا ثيداحأ

 اهيف ةلالد الف هللا ىوقتب اهرمأف ‹عنملا ىلع ةلاد نوكت وأ

 .زاوحلا ىلع

 ىوعد نكي الو عنملا ثيداحأ ضراعت ال نيريدقتلا ىلعف
 .ملعأ هّللاو ءاهب اهخسن

 ةجح وهف «زئانجلا عابتا نع انيهن» :ةيطع مآ لوق امأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٥6٩

 وهو «يهنلا فصو هيف تفن امنإ «انيلع مزعي ملو» :اهوقو «عنملل
 .ةيزعلاب دكؤملا يهنلا

 بفاك يهنلا درجم لب «ميرحتلا ءاضتقا يف ًاطرش كلذ سيلو

 ةيزعلا نع نينختساف هلوسرلو هلل نهتيعاوطل نيهتنا نهاهن الو
 .يهنلا كلذ يف ةيزعلا دهشت مل ةيطع مأو

 ةتبثم يهف ةيزعلا ىلع "تارئازلا ةنعل" ثيداحأ تلد دقو

 .قيفوتلا هللابو ءاهميدقت بجيف ةميزعلل

 .نهيلع ةيزعلا نع :عوبطملا ين (۱)



 oo زئانجلا باتك

 "؟هب عنصُي فيك تومي مرحلا باب
 ."هرخآ ىلإ " لبنح نب دمحأ تعمس ":دواد يبأ لوق ركذ

 نمل دمحأ مامإلا حتفو :ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :یرخأ ننس سه [1/۱۷۳] هدعب

 )۸٤(. :مقر بابلا ۰٦۰-٥٦۱ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 o" /& يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 هتصقو لجرب ملسو هيلع هللا یلص ينلا يتأ» :لاق سابع نبا ثيدح دنع

 الو «ردسو ءامم هولسغاو «هیبوث يف هونفک :لاقف «مرحم وهو تامف «هتلحار

 .«يّبلُي ةمايقلا موي هثعبي هللا ناف ؛هسأر اورَّمخت

 باب-۹٠ «زئانجلا باتک يف حتفلا عم ٠١۲ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .نيبوث يف نفکلا
 .تام اذإ مرحاب لعفي ام باب-٤۱ «جحلا باتک يف ۸1٥ /۲ هحیحص يف ملسمو

 مرحلا يف ءاڄ ام باب-١٠٠ «جحلا باتک يف ۲۸٨/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو .همارحإ يق تومي

 مرحلا نفكي فيك-١٤ «زئانجلا باتك يف ۳۳۹-۳٤٠٠١ /٤یبتجنا يف يئاسنلاو

 .تام اذإ

 .تومي مرحلا باب-۸۹ ‹«كسانملا باتك يف ٠٠۳۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 اذه يف :لوقی لبنح نب دمحآ تعمس" :ثیدحلل هتياور دعب هننس يف دواد وبأ لاق (۲)

 ءا هولسغاو» «نيبوث يف تيم ا نفکي :يآ ««هیبوٹث يف هونفک» :ننس سخ ثیدحلا

 هوبرقت الو») .«هسأر اورمخت الو»» .ًاردس اهلك تالسغلا يف نإ :يآ ««ردسو

 .دواد يبأ مالك ه.ا "لالا عيمج نم نفكلا ناكو «ًابیط



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 100۸

 .ردسلاب لسخلا نم عني ال مرحلا نأ :اهدحأ

 لطبي :لاق نمل ًافالخ «توملاب عطقني ال مارحإلا نأ :ةيناثلا

 اورّمخت الو " :هلوقب هذه ركذ نع دمحأ مامإلا ىنغتساف .همارحإ

 عنم :امهدحأ :نيرمأ ىلع لدي اذه نإف " ًابیط هوبرقت الو «هسأر

 .يجحلا مرحلا هبنتجي ام بّنجُي تيملا مرحلا نأ :يناثلاو .كلذ نم مرحلا

 ىدحإ وهو «ههجو ةيطغت نم عونم مرحلا نأ :ةثلاثلا
 .'دمحأ مامإلا نع نيتياورلا

 هنأل ؛هتيروهط لوزت ال تارهاطلاب رّيغتملا ءاملا نأ :ةعبارلا

 .ةلسغ نم ةلسغ صخب ملو ءردسو ءامب هلسغب رمأ

 نم ال لالا عيج نم نفكلا نأ ىلع لدي امك :ةسماخلا

 ؛ًاضيأ نيدلا ىلع مّدقم هنأ ىلع لاد وهف ءهلاصفتسا مدعل ؛ثلثلا

 قح ىلع هتایح يف هرتسي ام مّدَقُي امک اذهو «لاصفتسالا مدعل

 .ملعا هللاو «هتام يف هرتسی ام كلذك ءءامرغلا

 0/7-6 فاصنإلاو oY /o ىنغملا :رظنا (۱)



 100۹ روذنلاو ناميألا باتك

 “[روذنلاو نالا باتك]

 "نيميلا وغل باب
 :يرذنملا لوق ىلإ "شاو یلب هللاو ال» :ثیدح رکذ

(On ۴ “ 

 : وفوم

 اذه يف باوصلا :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نع يراخبلا حیحص ف وهو ‹«سانلا هاور كلذك «ةشئاع لوق هنآ

 .امطوق ةشئاع

 ."اعوفرم ةشئاع نع هحيحص يف نابح نبا هاورو

 .لصألا يف تسيلو .حيضوتلل اهتعضو ةدايز )١(

 .(۷) :مقر بابلا ۵۷۱-٥۷۲ /۳ دواد يبآ ننس (۲)

 ىلص هللا لوسر نإ» :ةشئاع تلاق :لاق نيميلا يف وغللا يف ءاطع ثيدح وه (۳)

 .(هللاو یلّبو ءهللاو الك «هتیب يف لجرلا مالک وه :لاق ملسو هيلع هللا

 .۲۷۸۹ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 وبآ يآ- رکذو" :ثيدحلا بقع لاق ثیح ۳۰۹/٤ دواد يبآ ننس رصتخ )٤(

 .يرذنملا مالك ه.ا "فوقوم ةشئاع نع ءاطع نع هاور دحاو ريغ نأ -دواد

 باب-١٠ «روذنلاو نايألا باتك يف «حتفلا عم ٠٥٦/۱۱ يراخبلا حيحص )٥(

 .(مکناَميأ يف ٍذللاب هللا مُكذياَوُي ال

 .ناسحإلا عم ۱۷٣/۱۰ نابح نبا حیحص (7)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۰

 “نيميلا ين ءانثتسالا باب
 .""نسح":يذمرتلا لاقو ("«ینشتسا دقف)») :ثیدح رکذ

 :يئاسنلا ظفلو :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .«هاینت هلف»

 ءاش نإو «”ىیضم ءاش نإ رایخلاب وهف» :هل ظفل ينو
 . كرت

 .«هیلع ثنح الف» :يذمرتلا ظفلو

 )۱١(. :مقر بابلا ٥۷٩ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب غلبي رمع نبا نع عفان نع بويأ ثيدح وه (۲)
 .«ىنشتسا دقف هللا ءاش نإ :لاقف نیمی ىلع فلح نم») :لاق

 ءاج ام باب-۷ «ناميألاو روذنلا باتك يف ٩۱/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 .نسح ثيدح :لاقو .نيميلا يف ءانثتسالا يف

 .ىنفتساف فلح نم-۱۸ «نامیألا باتک يف ۱۸ /۷ یبتجنا يف يئاسنلاو
 .نيميلا يف ءانشتسالا باب-٦ «تارافكلا باتك يف ١/ 1۸٠ هننس يف هجام نباو

 ۲۷۹٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٤/ ۳٠۰. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 ٠٤٠١. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 ."ىضما" :يئاسنلا ننس يف )٥(

 .ءانفتسالا-۳۹ «نامیألا باتک يف ۳۲ /۷ یبتجنا يئاسنلا ننس (7)

 ءانشتسالا يف ءاج ام باب-۷ «نايألاو روذنلا باتك يف ٩4۱/٤ يذمرتلا عماج (۷)

 .نيميلا يف



 Ca ` روذنلاو ناميألا باتك

 ريغ كرت ءاش نإو عجر ءاش نإ» :هجام نبا ظفلو

 .'«ثناح

 عفان نع هریغو رمع نب هللا دیبع هاور دقو :يذمرتلا لاق

 ءًافوقوم رمع نبا نع "[لاس] یوزر اذکهو «ًافوقوم رمع نبا نع
 نب ليعامسإ لاقو .ينايتخسلا بويأ ريغ هعفر ًادحأ ملعن الو

 .""هعفري ال ناک ًانایحأو هعفری ًانایحأ بویآ ناک :میهاربإ

 نع هيبأ نع سوواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع یورو

 فلح نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبأ

 .يذمرتلا هاور «ثنحي | ءهللا ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع

 :لولعم ثيدحلا نأ الإ «هب جاجتحالا ىلع قفتم دانسإلا اذهو

 ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلاأس :يذمرتلا لاق

 ثيدح نم هرصتخا «قازرلا دبع هيف اطخأ ءاطخ ثيدح اذه :لاقف

 .نيميلا يف ءانشتسالا باب-٠ «تارافكلا باتك يف ١/ 1۸٠ هجام نبا ننس (۱)

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو ءوهس وهو ."ملسم" :لصألا يف (۲)

 ۹۱/٤-٩۲. يذمرتلا عماج (۳)

 ءانشتسالا يف ءاج ام باب-۷ «نايألاو روذنلا باتك يف ٩۲/٤ يذمرتلا عماج (6)

 .هيلع يذمرتلا مالك يتاأيسو .نيميلا يف

 ٠١۳١۸. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 يف ءانثتسالا باب-٦ «تارافكلا باتك يف ١/ 1۸٠ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .هوحنب نيميلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۲

 هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع سوواط نبا نع رمعم

 نيعبس ىلع ةليللا نفوطأل :لاق دواد نب ناميلس نإ» :ملسو هيلع

 امك ناک هللا ءاش نإ :لاق ول» :هیفو «ثیدحلا .«(ةآرما [ب /۳]
 ۲ ۱ م
 .” “لاق

 «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠١-۲٠١٠ /۹ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .يئاسن ىلع ةليللا نفوطأل لجرلا لوق باب-۹

 .ءانثتسالا باب-١ «نايألا باتك يف ۱۲۷۵-۱۲۷۱ /۳ هحیحص يف ملسمو

 ٠۲/٤. يذمرتلا عماجو ١/ ٠٥۷ ريبكلا يذمرتلا للع ()



 1۲۳ روذنلاو ناميألا باتك

 ”هحرلا ةعيطق يف نيميلا باب

 رمع نع بيسملا نبا ثيدح ركذ

 ‹رمع نم هعامس حصي ل بيسملا نب ديعس :يرذنملا لاقو
 ." عطقنم وهف

 مامإلا لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 لاق .ةجح اندنع رمع نع بيسملا نب ديعس :ةمئألا نم هربيغو دمحأ

 عمسو رمع ىأر دق !؟لبقن نمف رمع نع ًاديعس لبقن م اذإ :دمحا

 .عتاح يبأ نبا هرکذ .هنم

 تناک ولو «دمحأ هرکذ ام ىلع ةعطقنم هنع هتیاور سيلف

(۲) 

 )٠١(. :مقر بابلا ۵۸۱ /۳ دواد يب ننس (۱)
 لأسف «ثاريم امهنيب ناك راصنألا نم نيوخأ نأ بيسملا نب ديعس ثيدح وه (۲)

 يف يل لام لكف «ةمسقلا نع ينلأست تدع نإ :لاقف ءةمسقلا هبحاص امهدحأ

 ملكو كني نع رّقك كلام نع ةينغ ةبعكلا نإ :رمع هل لاقف ءةبعكلا جاتر

 الو «كيلع نيمي ال» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس «كاخأ

 .«كلمت ال اميفو «محرلا ةعيطق يفو «برلا ةيصعم يف رذن

 ."دانسإلا فيعض": ۷١١ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 . 0/٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 )٤( ليدعتلاو حرجلا ٠١/٤.

 ٤/ ۰۸٩ بیذهتلا بیذهتو ٥٥۲/۱ بجر نبال يذمرتلا للع حرش :رظناو

 . ۱۷۷-۱۷۸ :ص يداها دبع نبال مدلا رو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 قلخلا ملعأ ًاديعس نإف ؛ةمئألا دنع رثؤم ريغ عاطقنالا اذهف ةعطقنم

 نب ديعسو ءاهنع ًاديعس لاسي هللا دبع هنبا ناكو رمع ةيضقأب
 هلسرم لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لسرأ اذإ بيسملا

 !؟رمع نع یور اذإ فیکف

 عماجو o-0 "ص بيطخلل ةيافكلا ءرداصملا نم قبس ام م رظنا )۱(

 ۱۸١. «۸۷ :ص يتالعلل ليصحتلا



 °10 روذنلاو ناميألا باتك

 "لپ يذلا ثيدحلا يرذنملا رکذ مث

 هجام نبا جرخأو :ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا هيلع لّيذف

 ناف ؛اهکرتیلف ءاهنم ًاریخ اهریغ یآرف نیی ىلع فلح نم)») هنم
 ."'اهترافک اهکرت لاق نم :هیلع مجرتو ««اهترافک اهکرت

 ٤/ ۳٠٠. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۱)

 )٠١(. :مقر بابلا ۸۲ /۳ دواد يب ننس (۲)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع ثیدح دنع
 يف الو ءهللا ةيصعم يف الو «مدآ نبا كلم ال اميف نيمي الو رذن ال» :لاق ملسو

 تايلو اهعديلف ءاهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيي ىلع فلح نمو «محر ةعيطق

 .«اهترافك اهكرت نإف «ریخ وه يذلا
 نمو» :هلوق نود .۲۸۰۲ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 ."ركنم وهف" :لاق «خلا «...فلح
 .اهکرت اھترافک لاق نم باب-۸ «تارافکلا باتک يف ۸۲ /۱ هجام نبا ننس (۳)

 ."ركنم" : ٤٥۸ :مقر هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو



CaSةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “ةيصعملا يف رذنلا

 ال» :هعفري اهنع ةملس ىبأ نع رثك ىبأ نب ىيحم ثیدح رکذ
Oةيصعم يف رذن )) 

 ۾ ثيدح اذه :يقهيبلا لاقو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نع مقرأ نب ناميلس نم هعمس اغنإ ءةملس يبأ نم يرهزلا هعمسي
 قيتع يبا نب دمحم هاور كلذك .ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىبحي

 .يرهزلا نع ةبقع نب ىسومو

 .كورتم مقرأ نب ناميلسو

 .(۲۲) :مقر بابلا ۰۹٩-٥٩٩. /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤/ ۳۷۳-۳۷٣. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 .يلاتلا ثيدحلا فيعضت يف ملعلا لهأ لاوقأ ركذ دقو

 نع ةملس يبأ نع هربخأ ريثك يبأ نب ىيحي نأ مقرأ نب ناميلس ثیدح وه (۲)
 رذن ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .(نيمي ةرافك هترافكو «ةيصعم يف

 ام باب-١ «نایالاو روذنلا باتک يف ۸۸-۸۷ ٤/ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ثیدح" :لاقو .ةيصعم يف رذن ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج

 ."سنوي نع ناوفص يبآ ثيدح نم حصا وهو «بيرغ
 .رذنلا ةرافك-١٤ «نايألا باتك يف ۳١-۳٠ /۷ ىبتجنلا يف يئاسنلاو

 ۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .همالك ةياهن يف هيلع ةلاحإلا يتأتسو .راثآلاو ننسلا ةفرعم يف (۳)



 10۷ روذنلاو ناميألا باتك

 ريبزلا نب دمحم نع ريثک يبآ نب ییجي نع هریغ دنع ثیدحلاو

 هيلع هللا ىلص يلا نع نيصح نب نارمع نع هيبأ نع يلظنحلا
 .'ریثک يبأ نب ىيحي نع كرابملا نب يلع هاور كلذك .ملسو

 يف نأ الإ ريك يبآ نب ىج نع يعازوألا هاور هانعمبو

 .«نیم ةرافك هترافكو «بضغ يف رذن ال» يعازوألا ثيدح

 ."ريبزلا نب دمحم نع ديز نب دام هاور كلذكو

 يف رذن ال» :لاقو ريبزلا نب دمحم نع ةبورع يبأ نب هاورو

 . «هللا ةيصعم

 نأ :هيبأ نع ريبزلا نب دمحم نع ديعس نب ثراولا دبع هاورو

 ال هنا فلح لجر نع نیصح نب نارمع لاس هنآ هثدح الجر

 .رذنلا ةرافك- ٤١ ءنايألا باتك يف ٠٠ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هاور )١(

 ۳٥۹۷. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۷٠/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 قيرط نم .رذنلا ةرافك-١٤ «نايألا باتك يف ٠٠ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 .(ةيصعم يف رذن ال» :هظفل نأ الإ «هب يعازوألا

 ۳٥۹۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۷١/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳)

 .رذنلا ةرافك-١٤ «ناميألا باتك يف ٠٠ /۷ ىبتجملا يف يئاسنلا هاورو

 ۲٤۸. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابل ألا هفعضو

 ٠١/ ۷١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸

 .'«نیمب ةرافک هترافکو هللا ةيصعم يف رذن ال» :لوقي ملسو هيلع

 ."نارمع نم هعمسي ل هابأ نأ ىلع ةلالد اذه ينو

 لجر نع ريبزلا نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم هاورو

 «نارمع نع نسحلا نع ريبزلا نب دمحم نع يروثلا هاورو

 ."”«بضغ يف وأ ةيصعم يف رذن الر» :لاق هنأ الإ

 امك هنتمو هدانسإ ]۱۷٤/][ يف فلتخ ثیدح اذهف :لاق

 .كلذ لاثماب ةجحلا موقت الو ءانركذ

 ۷٠/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (1)

 :ظفلب «رذنلا ةرافك-١٤ «نايألا باتك يف ۳1/۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 .(«بضغ يف رذن ال»

 ۲٤٩. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۷٠/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 .رذنلا ةرافك-١٤ «نايألا باتك يف ۳٠/۷ ىبتجنا يف يئاسنلا هاورو

 ٠٥۹۹. :مقرب يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 ۷٠/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳)

 .رذنلا ةرافك-١٤ «نايألا باتك ين ۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 ٠٠١. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .راثآالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلل مالكلا لاز ام (6)



 CaS روذنلاو ناميألا باتك

 نہ دمحم :لاق هنأ يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نع انيور دقو

 ."”رظن هيفو «ثيدحلا ركنم ىلظنحلا ريبزلا

 نب جايه نع نسحلا نع هيف ثيدحلا اغإو :يقهيبلا لاق

 هيلع ردق نئل هيلع هلل لعجف «قبأ "هيبأل ًامالغ نأ ىجرلا نارمع

 هتلاسف نيصح نب نارمع ىلإ ينثعب هيلع ردق املف «هدي نعطقيل

 «هنيمي نع رفكيلف "كيبأل لقف «ةلملا نع ىهنيو «ةقدصلا ىلع

 . كلذ لثم لاقف «ةرمس ىلإ ىنشعبو :لاق .همالغ نع زواجتيلو

 .نارمع نع هيف يور ام حصأ اذهو

 «اذکھ ليقف نسحلا ن هاور يذلا مسا ف فلتخاو

 .يمجربلا نارمع نب نايح :ليقو

 .ةرمسو نارمع ىلع فوقوم هيف رفكتلاب "رمألاو

 .۳۳۹ /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم ينو ۷١/٠١« ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (1)

 .فيحصت وهو «هنبال :عوبطملا يف (۲)

 .فيحصت وهو «كنبال :عوبطملا يف (۳)

 راثآلاو ننسلا ةفرعم ينو ۷٠/٠١-۷۲« ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٤(

6/۷ 

 . ٤۳٦/۸ هفنصم يف قازرلا دبعو ٤۲۸/٤ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو

 .راثآالاو ننسلا ةفرعم نم حيحصتلاو «نع :لصألا يف )٥(

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۷۰

 ةيصعم يف ًارذن رذن نم» ًاعوفرم سابع نبا نع يور يذلاو
 ةرافك هترافكف «هقطي ل ًارذن رذن نمو «نيي ةرافك هترافكف «هللا

 .ہلعأ هللاو «هعفر تبثی ل « نیم

 "رمحا :مهو- ةيصعملا رذن يف ةرافكلل نوبجوملا لاق

 دق راثآلا هذه :-“"هباحصأو ةفينح وبأو “يروثلاو ”قاحسإو

 .تاقث اهتاورو ءاهقرط تددعت

 ‹"هیوهار نب قاحسإو دما مامإلا هب جتحا ةشئاع ثيدحو

 ۷۲/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ظفللا اذهب هاور (1)

 باب-۳۰ «روذنلاو ناألا باتک يف ٣۱٤-٩٠٥ /۲ هننس يف دواد وب هجرخآو

 .هقيطي ال ًارذن رذن نم

 ًارذن رذن نم باب-۱۷ «تارافکلا باتک يف 1٨۷/۱ هننس يف هجام نباو

 .همسي ملو

 ۳ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۳۳۸-٤٠١". /۷ راثآالاو ننسلا ةفرعم يف وهو «يقهيبلا مالك يهتني انه ىلإ ()

 ٠١۲/١۱١۱. فاصنإلاو ٠۲٤/۱۳ ينغملا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۳)

 ٠۷١۳. ء۱۷۳۷ :مقر ةلأسملا «جسوكلا لئاسم رظنا )٤(

 ٠۳/ ٠۲١. ينغملا :رظنا )١(

 .۳۸۳ /۲ ریدقلا حتف حرشو ء١۲٤۱ /۸ طوسبملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (0)

 .ةرافكلا بوجو مدع ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذمو

 . ٤0۷ /۸ عومجلاو ١/ ۰٩۷ ديهمتلا :رظنا

 ٠١١۳. :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم رظنا (۷)



 10۷1 روذنلاو ناميألا باتك

 هاور هیوقت دهاوش هل ناف «ةملس يبأ نم هعمسي مل يرهزلا ناک نِإو

 نب نارمعو "ر باج :ةشئاع ىوس ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع

 .يذمرتلا :هلاق ."رمع نب هللا دبعو نيصح

 «ةيصعم ف ارذن رذن نم)) هعفر سابع نبا ثیدح هيفو

 .دواد وب هأور ۰(( ةرافك هترافکف

 يلا نع سابع نبا نع هظفلو «هدنسم يف دوراجلا نبا هاورو

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا هاور ام وه ثيدحلاو

 .«نيمي ةرافك هترافكو «ةيصعم يف رذن ال » :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 .بابلا سفن يف ٥۹٤-٥٩٩ /۳ هننس يف دواد وبأ هجرخأ

 نع ءاج ام باب-١ «نامیألاو روذنلا باتک يف ۸۷/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .ةيصعم يف رذن ال نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .رذنلا ةرافك- ٤١ «نايألا باتك يف ۳۳ /۷ یبتجنا يف يئاسنلاو

 .ةيصعملا يف رذنلا باب-١٠ «تارافكلا باتك يف 1۸٦/١ هننس يف هجام نباو

 ۲۸۱١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٦۷. /۳ هفنصم يف ةبیش يب نبا هاور (۱)

 .فيعض هنأو ءًابيرق يقهيبلا مالك يف قبس دقو (۲)

 .هفعض مث ۷٤/٠١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳)

 )٤( يذمرتلا عماج ٤/ ۸۷.

 نأو «هاجرخأ هجام نباو دواد ابآ نآ قبسو «يقهيبلا مالك ين ًابیرق قتبس )٥(

 .هفعض ينابلألا



o۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 «هب ءافولا هترافكف هلل ناك امف «نارذن رذنلا») ملسو هيلع هللا یلص

 .'«نیمي ةرافك هيلعو «هيف ءافو الف ناطيشلل ناك امو

 يف نيصح نب نارمع ثيدح يناجزوجلا قاحسإ وبأ ىورو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاقو «مجرتملا هباتك

 هيفو هلل كلذف هللا ةعاط يف رذن نم ناك امف ءنارذن رذنلا» :لوقي

 ام هرفكيو «هيف ءافو الف ؛هللا ةيصعم يف رذن نم ناك امو «ءافولا

 .«نيميلا رفكي

 ىلص ينلا نع ةشئاع نع حيحص دانسإب يواحطلا ىورو

 يصعي نأ رذن نمو «هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» ملسو هيلع هللا

 .«هنیمي نع رفکیلو «هصعي الف هللا

 .ةرافكلا ركذ الإ يراخبلا دنع وهو

 ثيدح نم نسحاأو «ًادانسإ حصأ اذهو :يليبشإلا لاق

 .وواد یبآ

 .دودكملا ثوغ عم ۲۰۹/۳-۲٠٠ دوراج ا نبا یقتنم (۱)

 .هححص ينابلألا ناو «يقهيبلا مالك يف «يقهيبلاو يئاسنلا دنع هجيرخت قبس (5)

 .۳۷ /۳ ء۰١۷٤ /۱ يواحطلل راثآلا لکشم (۳)

 باب-۲۸ «روذنلاو ناميألا باتك يف «حتفلا عم ٥۸۹/١١ يراخبلا حيحص ()

 .ةعاطلا يف رذنلا

 ۳۸/٤. یطسولا ماكحألا ()



 ¥oV\ روذنلاو ناميألا باتك

 .مدقتملا ةملس يبآ نع يرهزلا [ب ]۱۷٤/ ثيدح ينعي

 ينب نم لجر نع ريثك يبأ نب ىيحي نع قازرلا دبع فنصم ينو
 :السرم ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع امهالك ةملس يبأ نعو ةفينح

 .'«نیمب ةرافك هترافکو هللا ةيصعم يف الو بضغ يف رذن ال»

 نع رماع نب ةبقع ثيدح نم هحيحص يف ملسم یور دقو :اولاق
 ."(«نيميلا ةرافك رذنلا ةرافكر» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 :نيهجو نم ةيصعملا رذن لوانتي اذهو

 . ًارذن هنم صخب مل ماع هنآ :امهدحأ

 ةيصعملا ىلع فلح ول هنأ مولعمو «نيميلاب ههّبش هنأ :يناثلا

 ىلوأ «ةيصعملا رذن يف ةرافكلا بوجو ““ىلب نيمي ةرافك همزل ثنحو

 .هركذنس امل ةيصعملا نيمي يف اهنم

 رباجو ادوعسم نب هللا دبع لوق ةرافكلا بوجوو :اولاق

 )١( قازرلا دبع فنصم ۸/٤۳٤ .

 ) )۲ملسم حیحص ۳/ ٠۲٠١ .رذنلا ةرافك يف باب-١٠ «رذنلا باتك يف

 ) )۳.رذن نود رذن هنم :عوبطملا يف

 .!!!هيلإ ةراشإلا نودو «عاد ريغ نم طوطخملا يف امل رييغت وهو

 ) )6.لب :باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه

 )٥( هفنصم يف قازرلا دبع :هنع هاور ٤۳۳/۸-٤۳٤ يف ةبيش يبأ نباو

 . 1۷ /۳ هفنصم



1o۷4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 الو «بدنج نب ةرمسو نيصح نب نارمعو "هللا دبع نبا

 بوجو يضتقي سايقلاف «تبثت م راثآلا هذه نأ بهو :اولاق
 نلتقيل وأ رمخلا نبرشيل فلح ولو نيمي رذنلا نأل ؛هيف ةرافكلا

 اذإ اذكهف ةيصعم نيمي تناك نإو «نيميلا ةرافك هيلع تبجو ءًأانالف
 .ةيصعملا رذن

 نيمي رذنلا ةيمست ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تبث دقو
 :تزجعف هللا تيب ىلإ يشملا ترذن ال ةبقع تخأل لاق “امك

 .يتايسو حيحص ثيدح وهو .«اهنيم رفکت»

 ٦۷. /۳ هفنصم يف ةبیش يب نبا هنع هاور (۱)

 .نارمع نب جايه ثيدح يف هنع قبس دقو (۲)

 .نارمع نب جايه ثیدح يف هنع قبس دقو (۳)

 ءال :عوبطملا يف )٤(

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ لجر ءاج :لاق سابع نب هللا دبع ثيدح وه )٥(

 ىلص ينلا لاقف -ةيشام جحت نأ ينعي- ترذن يتخأ نإ هللا لوسر اي :لاقف

 رفكتلو «ةبكار جحتلف ءأئيش كتخأ ءاقشب عنصي ال هللا نإ» :ملسو هيلع هللا

 .((اهنيمي نع

 ۷۲١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 هحيحص يف يراخبلا هجرخأ دقو ءظفللا اذه هيف سيلف حيحصلا ثيدحلا امأ

 .ةبعكلا ىلإ يشملا رذن نم باب-۲۷ ءديصلا ءازج باتك يف «حتفلا عم ٤



 o¥o\ روذنلاو ناميألا باتك

 .'«ةفلح رذنلا» ًافوقومو ًاعوفرم ةبقع نعو

 “[نع] يرمك :اهنبا حبذ ترذن ةارما ين سابع نبا لاقو
 ."كنيمب

 لزن نم ةغل يف نيميلا ىمسم يف لحاد رذتلا نأ ىلع ٌلدف

 .مهتغلب نآرقلا

 ههل ًامزتلم هلل هدقع هنإف «نيميلا ةقيقح يه هتقيقح نأ كلذو

 .هيلع فلح امل ًامزتلم هللاب هنيم دقع فلاحلا نأ امك

 نم هب دقع ام نإف «هب دقع امن مزلأو غلبأ هلل دِقع ام لب

 يشهي نآ رذن نم باب-٤ «رذنلا بات يف ۱۲۹٤/۳ هحیحص يف ملسمو

 .ةبعكلا ىلإ

 .هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح نم امهالك

 .ظفللا اذهب هيلع فقأ م (1)

 يف امك مالسإلا خيشو ٠۳١/ ٠٤۷۷ ٦۲١ ينغملا يف ةمادق نبا اذكه هركذ دقو

 .۲۷۷ ۲١/ یواتفلا عومجم

 رذنلا امنإ» :ظفلب ًاعوفرم ةبقع نع ٠٤۸/٤ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو

 .((نیمی

 .(ةفلح رذنلا) ىنعمب وهو

 .يقهيبلا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 ۷۲/٠١. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرحأ (۳)

 .دهاشلا لح نود ۱٣٤/٤ هننس يف ينطقرادلا هجرخاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱0۷٦

 اهلعفيل ةبحتسم ةبرق ىلع فلح اذإف ءًأبجاو نيميلا رّيصُي ال ناألا
 ملو هيلع تبجو اهرذن ولو «ةرافكلا هئزجتو هيلع ةبجاو رصت أ

 .ةرافكلا هئزجت

 .نيميلاب مازتلالا نم دكآ رذنلاب مازتلالا نأ ىلع لدف

 ةرافكلا هيلع تبجو هنيميب ةيصعم مزتلا اذإ لاقي فيكف

 !!؟اهيف ةرافك الف -نيميلا نم ىوقأ وه يذلا- هرذنب اهمزتلا اذإو

 .ًايفاك ناكل هدحو اذه الإ ةلاسملا يف نكي مل ولف

 هلل :لاق اذإ رذانلا نأ «نيميلا نم دكآ رذنلا نأ ىلع لدي امنو

 همازتلاو «هلاب هنايإ همزجب هرذن دقع دقف ءاذك لعفأ نأ يلع

 هذه نم امهف كلذك هللاب فلاحلا 1/٠۷١1[ اهدقع امك «هميظعت

 .ءاوس هوجولا

 دوصقم هنيعب وه «هبلقب موقيو فلاحلا هدصقي يذلا ىنعملاو

 نم مزتلم وهف هل همزتلا هنأ هيلع رذنلا ديزيو «هبلقب مئاق رذانلل
 .هبو هل :نيهجو

 يف يذلا ىنعمل اف «ةصاخ هب هيلع فلح ام مزتلا اغإ فلاحلاو

 .رذنلا ةقيقح يف لخاد نيميلا

 نيمي يف ةرافكلا تبجو اذإف ةدايزو نيميلا رذنلا نمضت دقف

 .اهرذن يف بجت ناب ىلوأ يهف ةيصعللا

 :هيف ةرافكلل نيبجوملا ضعب لاق ءديكأتلاو ةوقلا هذه لجألو



 o¥Y\ روذنلاو ناميألا باتك

 ولو ًانيع ةرافكلا هيلع بجت لب اهلعفب اربي مل ةيصعملا رذن اذإ هنإ
 ةرافكلا همزلت امنإ هنإف اهيلع فلح اذإ ام فالخب ءرذنلا ةوقل ءاهلعف

 .رذنلا نم فخأ نيميلا نأل ثنح اذإ

 ."دمحأ باحصأل نيهجولا دحأ اذهو

 هاهن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإف ءًأادج رهاظ ههيجوتو

 ةدهع نم جرخي الف ءًأنيع ةرافكلا هيلع نيعو «ةيصعم اب ءافولا نع

 .قيفوتلا لابو ءاهئادأب الإ رمألا

 .1۲۷ ٤٦۲/١۳« ینغملا :رظنا (۱)



e0۷۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "هلام قدصتي نأ رذن نمیف باب
 ."«معن : لاق ؟هثلشف» :هیفو كلام نب بعك ثيدح رکذ

 اذه يف ظوفحلا :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ."«كلام ضعب

 يف وه نكلو «قاحسإ نبا هب ىتأ امنإف «هيف ثلثلا ركذ امأو
 هللا لوسر اي :لاق هيلع هللا بات امل رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ثيدح

 ةقدص يلام نم علخنأو .كنكاسأو يموق راد رجهأ نأ يتبوت نم نإ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف .هلوسرلو لجو زع هلل

 .(۲۹) :مقر بابلا ٦۱٤/۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤/ ۳۸٤-۳۸٥. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم ثيدح وه (۲)
 ىلإ يتبوت نم نإ «هللا لوسر اي :تلق» :لاق هتصق يف هدج نع هیبآ نع «بعک

 ؟هفصنف :تلق ءال :لاق .ةقدص هلوسر ىلإو هللا ىلإ هلک يلام نم جرخأ نأ هللا

 .«ربيخ نم يمهس كسمأ ينإف :تلق .معن :لاق ؟هلثف :تلق .ال :لاق

 ."حيحص نسح" ۲1۸٤۲: :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 باب-٤۲ «روذنلاو نالا بات يف «حتفلا عم ٥۸۱/١١ يراخبلا حيحص (۴)

 .ةبوتلاو رذنلا هجو ىلع هلام ىدهأ اذإ

 نب بعك ةبوت ثيدح باب-۹ «ةبوتلا باتك يف ۲۱۲۷/٤ ملسم حیحصو
 .هيبحاصو كلام



 1۹ روذنلاو ناميألا باتك

 .'«فكلثلا كنع ئزج)»)

 نب بعك ثيدح ىلإ اذه هلقن يف مهو ةاورلا ضعب لعلو

 .هتبوت ةصق يف كلام

 :هلوق يف قلعت الو «هلامب ةقدصلا رذن هنأ اذه يف سيل نكلو

 :ینعمب يعابر "ئزجم' ناف لرذن ناک هنا ىلع ««ثلثلا كئزجمو»»

 .ثلثلا هتدرأو هيلع تمزع اع كيفكي :ىنعملاو «يفکي

 .هثلث هئزجب هلامب ةقدصلل رذانلا نأ ىلع لدي ام اذه يف سيلو

 نإو «نيي ةرافك هآزجأ ةقدصلاب ًافلاح ناك نإ هنأ سايقلاو

 ىلع «هلایع يفکیو هیفکی ام یقباو هب قدصت ًابرقتم ًارذان ناک
 .جحلا يف هب انلق يذلا هجولا

 بجاولا ىه اهنأل ؛ةاكزلا ردقب هنم قدصتي :ةعيبر لاقو

 ۰ ٠"اهيلإ رذنلا فرصنيف ًاعرش
 نإو «نيي ةرافكف [ب ]٠۷١/ هب فلح نإ :يعفاشلا لاقو

 )١( دنسملا يف دمحأ هاور ۳/ ٤٥١-٠٥١ كردتسملا يف مكاحلاو ۳/ 1۳١.

 هننس ين ًارصتخم دواد وبآ هاورو 1۱۳/۳-٩۱٤ ءروذنلاو نالا باتک يف

 .هلام قدصتي نأ رذن نمف باب-۹

 :مقرب دواد يبآ ننس فيعض ين ينابلألا هفعض ثيدحلا اذهو ۷۲۲.

 دبع نبال ديهمتلاو ء١٦ ء1۲٤-۳١/١٦٤ ىنغملا :يف اذه ةعيبر لوق رظنا (۲)

 ۰ ۸۹/٠١. رلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۸۰

 . هلك هب قدصت ةبرق رذن

 .نيهجولا يف هثلث جرخي :كلام لاقو

 يف هنعو .هلک هب قدصت ًایوکز هلام ناک نإ :ةفينح وبآ لاقو

 بجت ال :ةيناثلاو .هلك هجري :امهادحإ :ناتياور يوكزلا ريغ

 .""هنم ءيشب ةقدصلا

 هنأ هيلع قفتملا بعك ثيدح هيلع لد ام لاوقألا هذه حصأو

 هللاو «هلایع يفکیو هیفکی ام وهو ءهضعب هيلع كسيو هب قدصتي
 .ملعأ

 ٤1١. /۸ عومجلاو ۲٤١/١ بذهملا :يف ةيعفاشلا بهذم رظنا (1)

 .1/۲ يناودلا هكاوفلاو ۸٦/۲١ ديهمتلا :يف ةيكلاملا بهذم رظنا ()

 طوسبملاو ۸٤۳/۳١ ٤٤/۷« نيدباع نبا ةيشاحو ۲۳١/۳ ةيادها :رظنا (۳)

 ٤/۳



 10۸1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 "[تاراجإلاو] عويبلا باتك

 ناویحلا باب

 :يقهيبلا لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ثيدح ريغ يف ةرمس نم نسحلا عامس نوتبثي ال ظافحلا رثكأ

 ."همالک مت .ةقيقعلا

 رصتخو «دواد يبأ ننس نم عوبطملا عم ايرج اهتدز امنإو ءلصألا يف تسيل (1)
 .يرذنمل

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠١(. :مقر بابلا ٠٥۲/۳ دواد يبأ ننس (۲)

 .ةئيسن ناويحلاب ناويحلا

 .۲۷-۲۸ /۰ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» ةرمس نع نسحلا ثيدح دنع

 .«ةيسن ناويحلاب ناويحلا

 يف ءاج ام باب-۱ ‹«عويبلا باتك يف ٥۳۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 عامسو «حيحص نسح ثيدح" :لاقو .ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب ةيهارك

 ."هريغو ينيدملا نب يلع لاق اذكه «حيحص ةرمس نم نسحلا
 .ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب-١٠ «عويبلا باتك يف ۳۳۷ /۷ یبتجما يف يئاسنلاو

 ناويحلا باب-١٠ «تاراجتلا باتك يف ۷٦۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ةئيسن ناويحلاب
 ۲۸٦۹. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۲۸۸ ١/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸۲

 رباڄو رمع نباو سابع نبا ثيدح نم اذه يور دقو
 )0. ا
 . ہرمس ںیہ

 نع ريثک يب نب ییحي نع رمعم هاورف سابع نبا ثیدح امآ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع نبا نع ةمركع
 .“اههریغو "رازبلاو “ ىقهيبلا هرکذ

 .اذه نم ًادانسإ لجأ ثيدح بابلا اذه يف سيل :رازبلا لاقو

 ثيدح نم زيزعلا دبع نب يلع هاورف رمع نبا ثيدح امأو

 نع ريبج نب دايز نع ديبع نب سنوي نع يحاطلا رانيد نب دمحم
 ."ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رمع نبا

 هللا دبع نب رباج ثيدح نم فنصلا هركذيسو «فنصملا مالك يف اهجيرخت يتايسو (۱)
 .ًاضيأ

 .۲۸۸-۲۸۹ /۵ یریکلا ننسلا (۲)

 ٤/ ٤١. يعليزلل ةيارلا بصن :رظنا (۳)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبعو ء۷۱ /۳ هننس يف ينطقرادلا هاور ۸/ ۲١.

 .ثيدحلا لاسرإ يقهيبلاو يئاسنلاو يراخبلا حجرو

.o/۱ يئاسنلل ىربكلا ننسلاو ٤۹ريبكلا يذمرتلا للع :رظنا ٠١/١ 

 يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٥/ ۲۸۹.

 )٥( ةيارلا بصن :رظنا ٤/ ٤۷ .

 ٠٠٤/٤ ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلاو ۲۷١/١ لماكلا يف يدع نبا هاور ()

 ٤/ ٠١. راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو



 o/۸r\ تاراجإلاو عويبلا باتك

 هيوري امنإ :لاقف ثيدحلا اذه نع ًادمحم تلأس :يذمرتلا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع ريبج نب دايز نع
 .السرم )0%

 يف دمحأ نب هللا دبع هاورف ةرمس نی رباج ثیدح امأو

 هبا دنسم

 نم ملعلا لهآ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :يذمرتلا لاقو

 ."مهريغو ملسو هيلع هللا ىلص يلا باحصأ

 ٤۹۰/۱-٤۹۱. ریبکلا يذمرتلا للع (۱)
 ٥/ ۹٩. دما ماما دنسم (۲)

 ٥۳۹/۳. يذمرتلا عماج (۳)



oAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “كلذ يف ةصخرلا باب

 حتحاو يقهيبلا لاقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع ثيدجب انباحصأ
 ًارهظ عاتب نأ هرمأو ءًاشيج زهجي نأ هرم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ»

 جورخ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ورمع نب هللا دبع عاتباف «قدصملا جورخ ىلإ

 ۳. "لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رماب قدصلا

 يبآ نب ديزي نع هیوري هنإف قاحسإ نب دمحم ثیدح ريغ اذهو

 نع شيرح نب ورمع نع نايفس يبا نع ريبج نب ملسم نع بيبح

 .ورمع نب هللا دبع

 )۱١(. :مقر بابلا ٦٥۲-٦٥۳ /۳ دواد يب ننس (۱)

 نب دمحم هدانسإ يف":لاق ثيح .۲۸/۰-۲۹ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 كلذ ركذ .ثيدحلا اذه يف قاحسإ نب دمحم ىلع ًاضيأ فلتخا دقو «قاحسإ

 ه."...هريغو يراخبلا

 يبا نع ريبج نب ملسم نع بيبح يبا نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم ثيدح دنع

 هللا یلص هللا لوسر نآ» :ورمع نب هللا دبع نع شيرح نب ورمع نع نايفس
 تةقدصلا صالق يف ذخأي نأ هرمأف ءلبإلا تدفنف ءأشيج زّهجب نأ هرمأ ملسو هيلع

 .«ةقدصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذخأي ناكف

 .۷۲۸ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور هقيرط نمو 14/۳ هننس يف ينطقرادلا هاور (۲)

.TAA-TAY /o 

 ۳٠٠/٤. هل راثآلاو ننسلا ةفرعم يف وه اذه يقهيبلا مالك (۳)



 oeAo\ تاراجإلاو عويبلا باتك

 “ديب ادي كلذ ف باب] @

 "نیدبعب ًادبع یرتشا ثیدح رکذ مث
 ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 كلذ يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ء(۱۷) :مقر بابلا ٠٥٤ /۳ دواد يبأ ننس )١(

 .ديب ادي ناک اذإ

 .يتآالا ثيدحلا دنع ۲۹/۰-۳٠. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 رطسأ ةينامث دعب ىلإ لصألا يف ةرخؤم تءاج نيفوقعملا نيب يتلا ةمجرتلا هذه (۲)

 [ديب أدي كلذ يف باب هطخب خيشلا بتك مث] ةذبرلاب هيلع ةنومضم" :اذكه

 .هرخآ ىلإ "...جاجح ثيدح نم يذمرتلا یور

 ال هنأل "هطخج خيشلا بتك مث" ةرابع تفذح ءانه هناكم بيوبتلا اذه ناك الو

 .ملعأ هللاو «,ضرتفملا هناكم يف بيوبتلا تعضوو ءاه يعاد

 ًادبع ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآ» رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح وه (۳)

 .((نیدېعب

 عیب زاوج باب-۲۳ «تاقاسملا باتک يف ۱۲۲۵ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخاو

 ( . ...ناويخ اب ناویحلا

 ءارش يف ءاج ام باب-۲۲ «عویبلا باتک يف ٥٤١/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو .نيدبعلاب دبعلا

 ًادي ناويحلاب ناويحلا عيب-١٠ «عويبلا باتك يف ۳۳۷ /۷ یبتجلا يف يئاسنلاو

 .الضافتم ديب

 ,دواد يبأ دنع ام ماب هوجرخأ مهلك



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸٦

 . ”سؤرأ ةعبسب يبلكلا ةيحد نم ةيفص

 سوواط نبا نع نايفس انربخأ ]1/۱۷١[ :يعفاشلا لاقو

 نوکی دق :لاقف ؟نیریعبب ریعب نع لئس هنا سابع نبا نع هیبآ نع

 ."نيريعبلا نم ًاريخ ريعبلا
 نع ناسيك نب حلاص نع كلام انربخأ :يعفاشلا لاقو

 ريفيصع ىعدي هل ًاريعب عاب هنأ يلع نع يلع نب دمحم نب نسحلا

 . "لجأ ىلإ ًاريعب نیرشعب
 عاب هنا رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ :يعفاشلا لاقو

 .ةذبرلاب هيلع ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب «هل ًاريعب

 ريبزلا يبأ نع ةاطرأ نب جاجح ثيدح نم يذمرتلا ىور
 نانثا ناويحلا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رباج نع

 هقاتعإ ةليضف باب-١٠ «حاكنلا باتك يف ٠٠٤٥-٠٠٤١ /۲ ملسم حیحص (۱)

 .اهجوزتي مث هتمآ

 ٠١١. :ص يعفاشلا دنسم (۲)

 .۲۱-۲۲ ۱/۸ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ٠٤١١. :ص يعفاشلا دنسمو ٠٥۲ /۲ كلام ًأطوم (۳)

 ۲۸۸/۰ یربکلا ننسلا ف يقهيبلاو ‹«۲۲ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ٦/۲

 )٤( كلام ًاطوم ٠٥۲ /۲ :ص يعفاشلا دنسمو ٠٤١١.

 یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو ۲۲/۹۰۲۸۸/۰.



 1 oAY تاراجإلاو عويبلا باتك

 اذه :يذمرتلا لاق .«دیب ادي هب ساب الو «ءاسن حلصی ال دحاوب
١ 

 هللا لوسراڀ :لاق الجر نأ رمع نبا نع دمحأ دنسم يفو

 ال» :لاق ؟لبإلاب ةبيجنلاو سارفألاب سرفلا عيبي لجرلا تيأرأ

 ."«دیب ًادی ناک اذإ ساب

 . “سرم

 عيب ةيهارك يف ءاج ام باب-١۲ «عويبلا بات يف ٥۳۹/۳ يذمرتلا عماج (۱)
 .ةئيسن ناويحلاب ناويحلا

 ناويحلا باب-١٥ «تاراجتلا باتک يف ۷٨۳/۲ هننس يف هجام نبا هاورو

 ( .ةئيسن ناويحلاب
 .۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .اهيلع قباسُب يتلا اهقاتع يه لبإلا بئاجن (۲)

 ۷٤۸/١. برعلا ناسل

 . ۱۰۹/۲ دمحآ دنسم (۳)

 ٤/ ٠٠٠. دئاوزلا عمج يف يمثيملا هفعضو

 ۳٠۲. :ص دما ماموال دواد يبآ تالاؤس ين اذه دمحأ مامإلا لوق رظنا )٤(

 ١/ ٤۹١. ريبكلا يذمرتلا للع يف يراخبلا لوقو

 يلا نع رمع نب هللا دبع نع ريبج نب دايز ثيدح يف وه اغنإ اذه امهوقو

 .عويبلا باتك ةيادب يف قباسلا ثيدحلا وهو «ملسو هيلع هللا ىلص
 نع ها نع ةيح يبآ نٻ ىج بانج يٻآ ةياور نم وهف ثيدحلا اذه اما



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۸۸

 يهو «لاوقأ ةعبرأ ىلع ةلاسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخاف
 :دمحأ نع تاياور عبرأ

 تابنلاو ناويحلا نم نوزوملاو ليكملا ىوس ام نأ :اهدحأ

 یاسنو ًالاحو «ًايواستمو ًالضافتم ضعبب هضعب عيب زوج هوحنو

 .لاجب ابرلا هيف يرحب ال هنأو

 اهراتخاو هتاياور ىدحإ يف دمحأو ”ىعفاشلا بهذم اذهو

 ."ىنغملا بحاصو هباحصأو يضاقلا

 الو ءديب أدي هيف لضافتلا زوج هنأ دمحأ نع :ةيناثلا ةياورلاو
(On, 

 . هئيسل زوج

 .رمع نباو رباج اثیدح هيلع لد امک « ةفينح يبآ بهذم يهو

 .فیعض اذه بانج وبآو .هب رمع نبا
 متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو ۲٦۷/۸ يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا

۱۳۹4-4. 

 . ٠٤/١ ينغملا :رظنا (1)

 ٤١٠/۹. يوونلل عومجملا :رظنا (۲)

 ينغملاو ۳٠۸/١-۳۱۹ -هنم ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :رظنا (۳)

1/1 

 . ٦/ 1١ ينغملاو ۳٠۸/١-۳۱۹ نيهجولاو نيتياورلا :رظنا )٤(

 ۱۲۲/۱۲-٠١١. طوسہملاو ۱۳۹ ٦/ قئارلا رحبلا :رظنا )٥(



 1۸۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 الثامتم ناك اذإ ءاسنلا هيف زوج هنأ :هنع ةفلاثلا ةياورلاو

 .''لضافتلا عم مرحيو

 ةئيسنلا نيب عمجلا زوجي الف نيتياورلا نيتاه ىلعو

 .رخآلا مرح امهدحأ دجو نإ لب «لضافتلاو

 . "كلام لوق وهو ةلأسملا يف لاوقألا لدعأ اذهو

 .ءاسن دبع دبعو ءًالاح نیدبعب دبع زوجیف
 ال هنآ هلوق لصأ هيلع دقع يذلاو ءاليصفت هيف كلال نأ الإ

 .سانجألا نم سنج ين اعم ءاسنلاو لضافتلا زوجي

 عيب زوجيف «عفانملاو ضارغألا قافتاب ربتعم هدنع سنجلاو

 ؛لجأ ىلإ «هلبإ ةيشاح نمو ةلومحلا نم نيريعبلاب بيجنلا ريعبلا
 م وأ اهسانجأ تفلتخاو ءًأضعب اهضعب هبشأ نإو عفانلا فالتخال

 .لجأ ىلإ دحاوب نانثا اهنم زوج الف «فلتخت

 دحاولا سنجل ا ين ءاسنلاو لضافتلا عمتجي ال هنأ :هبهذم ريس

 تفلتخا نإو اضعب هضعب هبشأو هعفانم تقفتا ام سنجلاو هدنع

WD n 
 هتف فح

. 

 )١( ينغملا :رظنا ١/ ٠١ .

 ۳۱۷-۳٠۹. :ص يفاکلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 ٠٠۲-٠٠٥١. /۲ اطوملا :قبس ام عم كلام بهذم يف رظنا (۳)

 .ليلق دعب اهركذ يتايس دما مامإلا نع ةعبارلا ةياورلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۹۰

 مهذخآمو ةلضعملا ةلأسملا هذه يف ةمئألا بهاذم قيقحت اذهف
 .[ب /]

 ةلضافملا زاوج يف حيرص ورمع نب هللا دبع ثيدحو
 .نسح ثيدح وهو «ءاسنلاو

 نايفس وبآ :نيعم نب ىيحيل تلق :ديعس نب نامثع لاق

 :لاق ؟هلاح ام ثيدحلا اذه ينعي قاحسإ نب دمحم هنع ىور يذلا

 .ةقث روهشم

 ؟يديبزلا شيرح نب ورمع نع ريثک نب ملسم نع :تلق

 نإف «ضارغألاو عفانملا فالتخا ىلع هلمحي كلام نكلو

 لبإ نم :هضوع هلعج يذلاو ءداهجلل وه امنإ هذخأي ناك يذلا

 .اهوحنو لبإلا يشاوح نمو ضاخملا ينب نم نوكي دق ءةقدصلا

 :لاق ءاهلك عنملا ثيداحأ للعي ناک هنإف دمحأ مامإلا امأو

 هل ركذو «هاقوتي نأ ينبجعيو «هيلع دمتعي ثيدح اهيف سيل
 ثيدحو .نالسرم امه :لاقف رمع نباو سابع نبا "”ثیدح

 عامس حصي ال :هللا دبع وبأ لاق :مرثألا لاق نسحلا نع ةرمس

 ۷۳٤-۷۳١. :مقرب ۱۹۹٩ :ص يمرادلا ةياور نيعم نبا خیرات يف كلذ رظنا (۱)

 .نم وه :عوبطملا يف (۲)



 10۹۱ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ةرمس نم نسحلا

 لاقف هنع ""ريبزلا يبأ نع جاجح ةياور رباج ثيدح امأو

 هعمس دعس نب ثيللاو ««ءاسن» :هيف داز جاجح اذه دمحأ مامإلا

 ."«ءاسن» :هيف ركذي ال ريبزلا يبآ نم

 ادي هب سأب الو» :هلوق نإف ؛ةقيقحلا يف ةلعب تسيل هذهو

 .ءاسن ينعي ««حلصي ال» :هلوق نأ ىلع لدی ««دیب

 تناكل اهنع تكس ول «حاضيإ ةدايز ةظفللا هذه ركإف
 .ثيدحلا نم ةموهفم

 غلابو «هيف مالكلا سانلا رثكأ دقف «جاجحلاب للعم هنكلو

 .“هنيهوتو هفيعضت يف ننسلا يف ينطقرادلا

 هلا ىلص ينلا نع ثيداحألا تفلتخا اذإ دواد وبأ لاق دقو

 ."هدعب نم هباحصأ هب لمع ام ىلإ رظن «ملسو هيلع

 ٠٦/٦. ينغملا يف كلذ رظنا (۱)
 .فيرحت وهو .ريبزلا نع :عوبطملا يف (۲)
 1٦/٦. ينغملا :رظنا (۳)

 )٤( ینطقرادلا ننس :رظنا ۳/ ۱۷٤-٠۷١.
 :لاق نم باب-١٠١ بابلا يف ةالصلا باتك يف ١/ ٤٦١ هننس يف دواد وبآ هلاق )٥(

 .ءيش ةالصلا عطقي ال

 ىلإ رظ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ناربخلا عزانت اذإ" :همالك صنو

 ."هدعب نم هباحصآ هب لمع ام



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۹۲

 هةئيسنو ًالضافتم كلذ زاوجب ةباحصلا نع راثآلا انركذ دقو

 .سنجلا داحتا عم هلك اذهو

 هنإف ؛لبإلاب ءاشلاو بايثلاب ديبعلاك سنجلا فلتخا اذإ امأو

 نع ةياور يكح ام الإ ءءاسنلاو هيف لضافتلا ةمألا روهمج دنع زوجي

 .ءاسن زوج الو «دیب ادي الضافتم هعیب زوج هنآ :دمحأ

 .ةلأسملا يف ةعبار ةياور دمحأ نع انباحصأ اذه ىكحو

 ال دحاوب نانثا ناویحلا» :رباج ثیدح رهاظب امه اوجتحاو

 .دحتملا سنجلا هب صخب ملو ««ديب ًادي هب سأب الو ءةئيسن حلصي
 ءاسنلا نود سنجلا فلتخملا ليكملا يف لضافتلا زوجي امكو

 .يوبر هنإ :ليق اذإ «هريغو ناويحلا كلذكف

 سايقو «صوصنلا اهتفلاخل فعضلا ةياغ يف ةياورلا هذهو
 فاصوأ لصألا يف مكحلا لحم يف ذإ ءدساف ليكملا ىلع ناويحلا

 .ميرحتلا يف ةرثؤم يهو «عرفلا يف ةدوجوم ريغ «ةربتعم
 داحتا عم هب دارملا 1]٠۷۷/[ امنإف «حص ول رباج ثيدحو

 .رمع نبا ثيدح يف روكذم وه امك هفالتخا نود سنجل ا

 يف ةعومجم دجوت داكت ال ةلضعملا ةلأسملا هذه يف تك هذهف

 .قيفوتلا هلابو «باتک

 ) )۱يغملا :رظنا ٦/ ٠٠-٠١.



 10۹۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ""رمتلاب رمتلا يف باب

 ."بابلا ٹیداحآ رکذ

 ىلوم نارمع نع هللا دبع نب ريکب نع ثراحلا نب ورمع نع بهو
 بطرلا لجرلا فلسي لجرلا نع ًادعس لاس هنأ هثدح موزخم ىبل

 .(۱۸) :مقر بابلا ٦۰٤-1٥۸ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .۳۲-۳۱ /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :ناثیدح امهو (۲)

 نب دعس لاس هنآ «هربخآ شایع ابآ ًادیز نآ دیزی نب هللا دبع ثیدح :لوألا

 ءءاضيبلا :لاق ؟لضفا امهيأ :دعس هل لاقف «تّلسلاب ءاضيبلا نع صاقو يب

 نع لاسي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس» :لاقو كلذ نع هاهنف

 بطرلا صقنيأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «بطرلاب رمتلا ءارش

 .«كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاهنف «معن :اولاق ؟سبي اذإ

 يف ءاج ام باپ-٤ «عويبلا باتک يف ٥۲۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو ءةنبازملاو ةلقاحلا نع يهنلا

 .بطرلاب رمتلا ءارتشا-١٠۳ «عويبلا باتك يف ۳٠١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .رمتلاب بطرلا عيب باب-۳٠ «تاراجتلا باتك ين ۷٦۱ /۲ هننس يف هجام نباو

 .۷۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لوقی صاقو يبآ نب دعس ثيدح :يناثلاو

 .«ةئيسن رمتلاب بطرلا عيب نع ملسو

 ."ذاش" ۷۲۹ :مقرب دواد يبآ ننس فیعض يف ينابل الا هنع لاقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۹4

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناهن» :دعس لاقف «لجأ ىلإ رمتلاب
 . (٩ اذه نع

 ىاظوفحم ناك نإو «ةعامجلا ةياور فلاخي اذهو :يقهيبلا لاق

 بطرلا ناصقنل ناك امنإ عنملا نأب حرصي ربخلاو «رخآ ثيدح وهف
 .كلذب امهنيب لضفلا لوصحو «ضعبلا يف

 ن كلذلف ءةئيسنلا لجأل يهنلا نوكي نأ نم عني ىنعملا اذهو

 .ثيدحلا اذه يف اهتياورب ةعامحجلا فلاخ نمم ةدايزلا هذه لبقت

 نع ةملس يبأو بيسملا نبا نع تباثلا ثيدحلا يف انيور دقو

 اوعاتبت ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ :ةريره يبأ

 .“«متلاب رمثلا اوعاتبت الو «"هحالصإ ودبي ىتح رمثلا
 لوسر نع هيب نع هللا دبع نب ملاس نع تباثلا ثيدحلا يفو

 .«رمتلاب رمثلا اوعيبت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 الو !!![ ًابح هنم قدأ وهو ربلا ريغ عون تلسلاو ] اذه :دعب ةدايز عوبطملا يف (1)

 !!؟ةرابعلا هذه تءاج نيأ نم يردأ

 .هب بهو نبا قيرط نم ٠/٤ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ (۲)

 .هحالص :ملسم ةياور ينو (۳)

 .ميقلا نبا مالک يف هجيرخت يتايس )٤(

 .فيرحت وهو .(رمتلاب رمثلا) :ناكم ء(لخنلا رمتب لخنلا رمث) :عوبطملا ين )٥(

 .ميقلا نا مالک يف هڄيرخت يتايس (0)



 1040 تاراجإلاو عويبلا باتك

 هيبأ نع ماس نع يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ ةياور يفو

 لخنلا رمث ؛رمتلاب رمثلا اوعيابت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 ."همالک رخآ .ادیقم یور اذکه «لخنلا رمتب

 هحيحص يف ملسم هاور هيلإ راشأ يذلا ةريره يبأ ثيدحو

 تص ىلع قفتم «رمع نبا ثیدحو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن» :هيف نيحيحصلا ظفلو

 .«رمتلاب بطرلا عيب نعو «هحالص ودبي ىتح رمثلا عيب نع

(6) 

 ثيدحلا ىلإ تلقو ء«(لخنلا رمتب لخنلا رمث) ةرابع تفذح عوبطملا يف (1)

 .قباسلا

 ۲۹٦/۰. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخآ ()

 ۳١٠٤/٤-٠٠١". راثآلاو ننسلا ةفرعم يف اذه يقهيبلا مالك رظنا (۳)

 .همالكل رصتخ وه اذه ميقلا نبا هركذ امو

 لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب-١٠ «عويبلا باتك يف ۱٠١۸ /۳ ملسم حيحص )٤(

 .عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب

 :ًاعوفرم هيبأ نع ماس ةياور نم ()

 .ةنبازملا عيب باب-۸۲ «عويبلا باتك يف حتفلا عم ٤٤۸/٤ يراخبلا حيحص

 رامثلا عيب نع يهنلا باب-١٠ «عويبلا باتك يف ۱١١۷ /۳ ملسم حیحصو

 ...اهحالص ودب لبق

 .بطرلا رمثلاب دارملا ذإ دحاو ىنعملاو .«رمتلاب رمثلا عيب نعو» :امهظفل (0

 ٤٤۹/٤. يرابلا حتف :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹٦

 "فلاحي براضملا باب

 رخآ يف هلوق ىلإ يرذنملا مالكو «"'يقرابلا ةورع ثيدح ركذ

 ."”نسح قيرطلا هذه نم وهو :بابلا

 جرخ ثيدحلاو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 باوبًألا يف بقانملاو ءايبنألا ركذ يف هجرخأ «يراخبلا حيحص يف
 باب هتجرت باب يف «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةفص اهيف يتلا

 هركذف ةيآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس
 نع نوثدحتي يجلا تعمس :لاق ةدقرغ نب بيبش نع هدانسإب

 باب" :هيف بابلا ةجرتو .(۲۸) :مقر بابلا ٦۷۷-1۷۸ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ."فلاحي براضملا يف

 :لاق «يقرابلا ةورع نع «يحلا يثدح :لاق ةدقرغ نب بيبش ثيدح وه (۲)

 یرتشاف «ةاش وأ ةيحضأ هب يرتشي ًارانید ملسو هيلع هللا ىلص يلا هاطعأ

 ناكف «هعيب يف ةكربلاب هل اعدف ءرانيدو ةاشب هاتأف «رانيدب امهادحإ عابف «نيتاش

 .هیف حبرل ًابارت یرتشا ول
 .يتأيس امك «هحيحص يف يراخبلا هجرخآو
 قیرط نم .باب-٤۳ «عویبلا باتک يف ٥٥۹/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .هوحن هب يقرابلا ةورع نع ديبل يبأ نع ريبزلا
 .يتايس امك «هننس يف هجام نبا هجرخأو

 ٥۱/٩. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتح (۳)

 .هعماج ين يذمرتلا هاور يذلا ءديبل يبأ نع ريبزلا دصقيو



 ¥10۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 هب هل يرتشي ًارانید هاطعأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ» ةورع

 رانیدب هءاجف «رانیدب امهادحإ عابف «نیتاش هب هل یرتشاف «ةاش

 حبرل بارتلا ىرتشا ول ناكو «هعيب يف ةكربلاب هل اعدف «ةاشو

 .ةيحضأ اهناك [ب/۱۷۷] ةاش هل يرتشي :نایفس لاق .«هيف

 .يراخبلا هجارخب درفنا
 ‹«نیفورعم ريغ مهو «يجلا نع هل هتياور هيلع كردتسا دقو

 .هباتک طرش نم سیلف اذکه ناک امو

 هسفن ةورع نع بيبش ةياور نم هجام نبا هاور دقو

 .هنم هعمسي م هنأ حیحصلاو

 لاق نايفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدح :يراخبلا لاق

(۲) 

 نأ» ةورع نع نوثدحتي يجلا تعمس :لاق ةدقرغ نب بيبش انثدح

 یرتشاف «ةاش هب هل يرتشیل ارانید هاطعأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 هل اعدف «ةاشو رانيدب هءاجف «رانيدب امهادحإ عابف «نيتاش هب هل

 .«هيف حبرل بارتلا ىرتشا ول ناکو «هعيب يف ةكربلاب

 «هنع ثيدحلا اذهب انءاج ةرامع نب نسحلا ناك :نايفس لاق

 هعمسأ ین :بیہش لاقف «هتیتأف «ةورع نم بیبش هعمس] :لاق

 .باب-۲۸ «بقانملا باتك يف «حتفلا عم ۷۳١/١ يراخبلا حيحص )١(

 هيف رجتي نيمألا باب-۷ «تاقدصلا باتك يف ۸٠۳/۲ هجام نبا ننس (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 10۹۸

 لوق هتعمس نکلو «هنع هنوربخ يجلا “تعمس “[لاق ةورع نم

 يصاون يف دوقعم ريخلا» لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تعمس
 لاق ««ًاسرف نيعبس هراد يف تيأر دقو :لاق ««ةمايقلا موي ىلإ ليخلا

 ."ةيحضأ اهنأك ةاش هل يرتشي :نايفس
0 

 .يراخبلا حيحص نم هتکردتساو ءلصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (1)

 .باپ-۸ «بقانملا باتک يف ‹«حتفلا م ١/V11 يراخبلا حیحص )۳(



 10۹۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 عرازملا ءارك ينعي - "كلذ يف ديدشتلا باب

 نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث ("اهرخآ ىلإ ثٹیداحألا ركذ

 هللا لوسر نأ)» رباج نع ملسمو يراخبلا حيحص ينو :هللا هحر ميقلا

 ."«ضرألا ءارك نع ىهن ملسو هيلع هللا یلص

 هل تناک نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 .«هاخأ اهعرزيلف اهعرزي م نإف ءاهعرزيلف ضرأ

 ىلص ىنلا باحصأ نم نيضرأ لوضف لاجرل ناک :لاق هنعو

 هل ناک نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «ملسو هيلع هللا

 .'هضرأ كسميلف ىبأ نإف «هاخأ اهحنميل وأ ءاهعرزيلف ضرأ لضف

 .(۳۲) :مقر بابلا ٦۸۷-۰1۹4۲ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 . ٥٦/٥١-٦۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 نع يهنلا يف جيدخ نب عفار نع ثيداحأ ةدع بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ (۲)

 .اهنم دري ام جيرخت بابلا ءانثأ يف يتأيسو «عرازملا ءارك

 .ضرألا ءارك باب-۱۷ «عويبلا باتک يف ۱۱۷١/۳ ملسم حیحص (۳)

 .يراخبلا دنع هيلع فقأ ملو

 نم ناك ام باب-1۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸/١ يراخبلا حيحص )٤(

 .رمثلاو ةعارزلا يف ًاضعب مهضعب يساوي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك ين ء١۱۱۷ /۳ ملسم حيحصو

 .ةحينملا لضف باب-١٠ «ةبلا باتك «حتفلا عم ۲۸۸-۲۸۷ ١/ يراخبلا حيحص )٥(

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ۱۱۷١/۳ ملسم حیحصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0

 ذخ وي نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق هنعو

 .'ظح وأ رجأ ضرألل

 تناک نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 اهحنميلف ءاهنع زجعو اهعرزي نأ عطتسي مل نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل
 ."«ايإ اهرجاؤي الو «ملسملا هاخأ

 اهعرزيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» :رخآ ظفل يفو

 ۰ ."«اهرکی الو اخآ
 لضف هل ناک نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يڼلا نع هنعو

 نب میلس لاق ««اهوعیبت الو «هاخآ اهعرزیل وأ اهعرڙيلف ضرأ
 ؟ ءاركلا ينعي ؟«اهوعيبت ال») :ام :ءانيم نب ديعسل تلقف «نابح

 . “معن :لاق

 هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع رباخن انک :لاق رباج نعو
 هللا لوسر لاقف ءاذک نمو "يرصقلا نم بيصنف ملسو هيلع

 .ضرألا ءارك باب-١١ «عويبلا باتك يف ۱۱۷١/۳ ملسم حیحص (۱)

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ء١۱۱۷ /۳ ملسم حیحص (۲)

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ء۱۱۷۷ /۳ ملسم حیحص (۳)

 .ضرألا ءارك باب-١۱١ «عويبلا باتك يف ء۱۱۷۷ /۳ ملسم حیحص )٤(

 فاقب وه " :۱۹۹/۱۰-۲۰۱ ملسم حیحص ىلع هحرش يف يوونلا لاق ()

 نزو ىلع «ةددشم ءاب مث «ةروسكم ءار مث «ةنكاس ةلمهم داص مث «ةروسكم



 ۰۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 اهثرحيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» :ملسو هيلع هللا یلص

 .'«اهعدیلف الإو «هاخآ

 هيلع هللا یلص هللا لوسر [1/۱۷۸] نامز يف انک :لاق هنعو

 هللا لوسر ماقف «"تانايذاملاب عبرلا وأ ثلثلاب ضرألا ذخان ملسو

 ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» :لاقف كلذ يف ملسو هيلع هللا ىلص

 ."«اهكسميلف هاخأ اهحنم مل نإف «هاخأ اهحنميلف اهعرزي ل نإف

 .ةعرازملا لطبأ نم اهيلإ بهذو اهيلع قفتم ثيداحألا هذهو

 يقب ام وهو ... روهشملا وهو «روهمجلا هطبض اذكو «هانطبض اذكه «يطبقلا

 اذهو «فاقلا مضب .ةراصقلا :هل لايو «سايدلا دعب لبنسلا يف ًبحلا نم

 .ه.| ."يرصقلا نم رهشأ مسالا
 .ضرألا ءارك باب-۱۷ «عويبلا باتك ين ء۱۱۷۷ /۳ ملسم حیحص (۱)

 «هايملا لياسم يه" ۱۹۸/٠١: ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا لاق (۲)

 يهو «يقاوسلا لوح تبني ام :ليقو .ءاملا ليسم يتفاح ىلع تبني ام :لیقو

 .ه.|."ةيبرع تسيلو ةبرعم ةظفل

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ء۱۱۷۷ /۳ ملسم حیحص (۳)

 نبا نع يورو «ةفينح وبأو يعخنلاو دهاجمو «ةمركع :ءاهقفلا ضعب مهو ()

 .ًاعيمج نارمألا سابع

 ٤/ ٥۳-٤ ٠٥. ةيادماو ٠٠١ /۷ ينغملا :رظنا

 .هيف رجش ال ضايب ىلع ةعرازملا زوجت ال ةيعفاشلا دنعو
 .۳۹۳ /۱ بذهملا :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 “"دمحأ مامإلاك «ثيدحلا ءاهقف مهو ءاهوححص نيذلا امأو

 نباو (ةيزخ نباو “دعس نب ثيللاو ”قاحسإو «""يراخبلاو
 ."دواد يبآو ءرذنملا

 ."دمحو «فسوي يبأ :لوق وهو

 نباو «ةورعو «دمحم نب مساقلاو ءزيزعلا دبع نب رمع :لوق وهو
 ىسومو «دوسألا نب نمحرلا دبعو «سوواطو «بيسملا نب ديعسو «نيريس

 نم رلا دبع نب دمحمو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «يرهزلاو ءةحلط نب

 .“ديزي نب نمحرلا دبعو «نسحلا :لوق وهو «يربنعلا ذاعمو

 )١( :مقر ةلاسم جسوكلا لئاسم :ةلبانخلا بهذ رظنا ٩1 ينغملاو ۷/ ٥٥۵-٥٩۱ .

 باب-۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ٠١/٠١-٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 .هوحنو رطشلاب ةعرازملا

 ۱۸۷١. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا ()

 .عفار ثيدح ىلع ةبوجألا نم سماخلا هجولا ين همالك صن يتأيس )٤(

 بابلا اذه نايب معنأ دقو" :لاق ثيح ۸١/۳ يباطخلل ننسلا ماعم :رظنا )١(

 للع اهيف ركذ ةلاسم ةعرازملا يف فنصو «هزوجو ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم
 ."اهيف تدرو يتلا ثيداحألا

 ۲۰۰-۲۰۱ :ص دمحأ مامإلا لئاسم يف وأ هل ننسلا باتک يف يل رهظي م ()
 .هرایتخا ىلع لدی امم ءيش

 ٠۸١/۸. قئارلا رحبلاو ٤/ ٠۴۳-٤ ةيادهلا :امهوقل رظنا (۷)

 ةبيش يبأ نبا فنصمو ء٠١٠-١٠٠ /۸ قازرلا دبع فنصم :يف مهلاوقأل رظنا (۸)

 ۰ .يتايس ام رظناو .۳۷۹-۷ ٤



 1۴۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 رفعج يبآ نع ملسم نب سيق لاق :هحيحص يف يراخبلا لاق
 .عبرلاو ثلثلا ىلع نوعرزي الإ ةرجه تيب لهأ ةنيدملاب ام

 نب هللا دبعو «كلام نب ""دعسو «يلع عرازو :يراخبلا لاق

 لآو «ركب يبأ لآو «ةورعو «مساقلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو «دوعسم

 ءاج نإ :ىلع سانلا رمع لماعو .نيريس نباو «يلع لآو «رمع

 .اذك مهلف « ""رذبلاب اوؤاج نإو ءرطشلا هلف هدنع نم رذبلاب رمع
 اعيج “ناقفنيف امهدحأل ضرألا نركت نأ ساب ال :نسحلا لاقو

 .يرهزلا كلذ ىأرو ءامهنيب وهف جرخب امف

 رطشب ربيخ لهأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةلماعم مهتجحو
 .ةمألا نيب هيلع قفتم اذهو «"عرز وأ رمت نم اهنم جرخب ام

 باب-۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ٠١/١ يراخبلا حيحص (1)

 .هوحنو رطشلاب ةعرازملا
 .فيحصت وهو .ديعسو :عوبطملا يف (۲)

 .اه يعاد ال ةدايز يهو .رذبلاب وه :عوبطملا يف (۳)

 .فيحصت وهو .ناقفتيف :عوبطملا يف )٤(

 باب-۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ٠١/١-٠٤ يراخبلا حيحص ()

 .هوحنو رطشلاب ةعرازملا

 «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (0)

 .هوحنو رطشلاب ةعرازملا باب-۸
 ةلماعملاو ةاقاسملا باب-١ «ةاقاسملا باتك ين ۱٠۸١/۳ هحيحص يف ملسمو



E:ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت  

 لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لماع» :رفعج وب لاق

 مث «رمع مث «رکب وب مث «عرز وأ ٬رت نم ؛اهنم جرخي ام رطشب ربيخ
 .'«عبرلاو ثلثلا نوطعي «مويلا ىلإ مهولهأ مث يلع مث «نامثع 0( « lebi ° * * | ھە

 هللا یلص هللا لوسر هب لمع دق «روهشم حیحص رمآ اذهو

 ءاوتام ىتح هدعب نم نودشارلا هؤافلخ مث «تام یتح ملسو هيلع

 هب اولمع ىتح تیب لهآ ةنيدملاب قبي ملو «مهدعب نم مهولهأ مث

 .هدعب نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزآ هب لمعو

 هب لمعلا رارمتسال ؛ًاخوسنم نوكي نأ ليحتسي اذه لثمو

 رارمتسا كلذكو هلا هضبق نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم

 .لاحلا لحأ نم اذه خسنف «هب نيدشارلا هئافلخ لمع

 :هوجو نم هباوجف "جیدخ نب عفار ثیدح امو

 .نولتلاو بارطضالا ةياغ يف ثيدح هنآ :اهدحأ

 .عرزلاو رمثلا نم ءزجب

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک
 .۳۷۷ ٤/ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هجرخآ (۱)

 .عرازملا ءارك نع يهنلا يف هثيدح وهو (۲)

 ثرحلا باتک ف «حتفلا م "1/0 هحيحص ف يراخبلا هجرخآ دقو

 .ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك باب-۹١ ءةعرازملاو

 .ضرألا ءارك باب-۱۷ «عويبلا باتك يف ۱۱۸۰ /۳ هحیحص يف ملسمو



 1.0 تاراجإلاو عويبلا باتك

 لاقو .""ناولأ جيدخ نب عفار ثيدح :دمحأ مامإلا لاق

 ."بورض عفار ثیدح :ًاضيأ

 تباث نب ديز لاق «عفار ىلع هوركنأ ةباحصلا نأ :يناثلا

 ينلا عمس اغنإو «هنم كلذب ملعأ انآ :-عفار ثيدح هل يكح دقو-

 ناک نإ» :لاقف ءالتتقا دق [ب /۱۷۸] نیلجر ملسو هيلع هللا یلص

 .هدقت دقو ««عرازملا اوركت الف مكنأش اذه

 ول سوواطل تلق :لاق رانيد نب ورمع نع يراخبلا ينو

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ نومعزي مهنإف ةرباخملا تكرت

 ىلص يلا نأ ينربخأ -سابع نبا ينعي- مهمّلْعأ نإ :لاق « اهنع
 « “اخ مكدحأ حني نآ» :لاق نکلو «هنع هني مل ملسو هيلع هللا

 .۲۰۰ :ص دواد يب لئاسم (۱)

 . ٠٥۸/۷ ينغملا :رظنا (۲)

 باب-١۳ «تاراجإللاو عويبلا باتک يف 1۸۳-1۸٤ /۳ هننس يف دواد يبآ دنع (۳)

 .ةعرازملا يف

 ثيداحألا ركذ-٥٤ ءناميألا باتك يف ٦١-٦۲ /۷ یبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 . ...عبرلاو ثلثلاب ضرألا ءارك نع يهنلا يف ةفلتخملا

 .ةعارزلا نم هركي ام باب-١٠ «نوهرلا باتک يف ۸۲۲ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۷۳١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا خيشلا هفعضو

 !!تادایزلا نم يهو .هضرآ هاخآ :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۰٦

 .«ًامولعم ًاجارخ اهيلع ذخأي نآ نم هل ريخ

 هرقأ دقف ءهيلع ةباحصلا ضعب هركنأ دق ناك نإ :ليق نإف
() 

 . هيلإ عجرو رمع نبا

 لو ءةعرازملا مرحي مل امهنع هللا يضر رمع نبا نأ :باوجلاف

 ثيدح هغلب املف «عرولا ديدش ناك انإو «عفار ثيدح ىلإ بهذي

 .كلذل اهكرتف ءهملع نكي م ًائيش ةعرازملا

 اإ رمع نبا نأ :نيحيحصلا يف هب ًاحرصم اذه ءاج دقو

 ."سانلا ىلع اهمرحي ملو «كلذل اهكرت

 دحأ هب لوقي ال ام عفار ثيدح ظافلأ ضعب يف نأ :ثلاثلا

 .قالطإلا ىلع عرازملا ءارك نع يهنلا :وهو

 .باب-١٠ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ۱۸/١ يراخبلا حيحص (1)

 .حنت ضرألا باب-١۲ «عويبلا باتک يف ۱۱۸٤ /۳ هحیحص يف ملسم هاورو

 .هجيرخت يتايس (۲)

 نم ناك ام باب-۱۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸/١ يراخبلا حيحص ()

 .رمثلاو ةعارزلا يف ًاضعب مهضعب يساوي ملسو هيلع هللا ىلص يلا باحصأ

 .ضرألا ءارك باب-١١ «عويبلا باتك يف ۱۱۸١ /۳ ملسم حیحصو

 ديبع نع .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ۱۱۸١ /۳ ملسم حیحص )٤(

 طالبلاب هاتا ىتح جيدخ نب عفار ىلإ رمع نبا عم تبهذ" :لاق عفان نب هللا
 ."عرازملا ءارك نع یهن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هربخاف



 ¥1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 اهئارک نع هني مل ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ مولعمو
 .ظوفح ريغ هنآ ىلع ٌلدف ءًاقلطم

 نع ةراتو «"هتمومع ضعب نع هثدحم ةرات هنأ :عبارلا

 هظافلأ بارطضا عم “""عفار نب ريهظ نع ةراتو «"هعامس

 ءارك نع» :لوقي ةرمو “*«لعجلا نع ىهن) :لوقي ةرمف

 ماعط الو عبر الو ثلثب اهيراكي ال» :لوقي ةرمو "«ضرألا

 .هظافلأ ركذ مدقت امک «"«یمسم

 ىلإ عوجرلاو «هكرت بجو ؛اذكه “ثيدح ناك اذإو

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ۱۱۸١ /۳ ملسم حیحص (۱)

 «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ۳١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 ."يامع يثدح" :لاق .ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك باب-۹

 .ضرألا ءارك باب-۷١ «عويبلا باتك يف ۱۱۸۲ /۳ ملسم حیحص (۲)

 .اطخ وهو .ريهظ نب عفار :عوبطملا يف (۳)

 نم ناك ام باب-۱۸ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ۲۷/١ يراخبلا حيحص )٤(

 .رمثلاو ةعرازلا يف ًاضعب مهضعب يساوي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ

 .ضرألا ءارك باب-۱۷ «عويبلا باتك ين ۱۱۸۲ /۳ ملسم حیحصو

 .هدجأ مل (۵)

 .هجرخت قبس دقو (1)

 .ضرألا ءارك باب-١١ «عويبلا باتك يف ۱۱۸١ /۳ ملسم حیحص (۷)

 .عاد نود "ناش" ةدايزب .ثيدحلا نأش :عوبطملا يف (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۸

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف نم مولعملا ضيفتسملا

 .فلتخب ملو برطضي مل يذلا «هدعب نم هباحصأو

 ربتعاو «هقرط عمجو عفار ثيدح لمأت نم نأ :سماخلا

 ءاهديقم ىلع اهقلطمو ءاهرسفم ىلع اهلمجم لمحو «ضعبب اهضعب
 نب رمأ كلذ نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هنع ىهن يذلا نأ ملع

 ىلع ضرألا يركن انك» :لاق هنإف ءةرئاجلا ةملاظلا ةعرازملا وهو ءداسفلا

 .'«هذه جرخت ملو «هذه تجرخأ ارف هذه مو «هذه انل نآ

 هللا لوسر دهع ىلع نورجاؤي سانلا ناك» :هل ظفل يو

 ءايشأ وأ «لوادجلا لابقإو «تانايذالا ىلع اب ملسو هيلع هللا ىلص

 .مدقت امک «"«عرزلا نم

 «هنع رجز كلذلف ءاذه الإ ءارك سانلل نكي ملو» :هلوقو

 . ساب الف نومضم مولعم َءيش امأو

 وأ لمجم اهيف امو ء«هحصأو عفار ثيدح يف ام نيبآ نم اذهو

 .. بهذلاب ضرألا ءارك باب-۱۹ «عويبلا باتك يف ۱۱۸۳/۳ ملسم حیحص (۱)

 .قرولاو

 بهذلاب ضرألا ءارك باب-۹٠ «عویبلا باتک يف ۱۱۸۳/۳ ملسم حیحص (۲)

 .قرولاو

 بهذلاب ضرألا ءارك باب-۱۹ «عویبلا باتک يف ۱۱۸۳/۳ ملسم حیحص (۳)

 .قرولاو



 ۱۰۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 قفتملا ]1/٠۷۹[ نّيبلا رّسمْلا اذه ىلع لمحيف ءرصتخ وأ «قلطم

 .ًامكحو ًاظفل هيلع

 هللا یلص هللا لوسر هنع ىهن يذلا :دعس نب ثيللا لاق

 ال هنأ ملع ؛مارحلاو لالحلاب ةريصبلا وذ رظن اذإ رمأ ملسو هيلع

 . زوجي
 لدت للعب «عفار نع رابخألا تءاج دق :رذنملا نبا لاقو

 . "للعلا كلتل ناك يهنلا نأ ىلع

 .هجوب زاوجلا ثيداحأو «عفار ثيدح نيب نذإ ضراعت الف

 ءزارحلا ثيداحأل عفار ثيدح ةضراعم ردق ول هنأ :سداسلا

 نم دب ال هنأل بير الب ًاعطق ًاخوسنم ناكل ءاهنيب عمجلا عنتماو

 لمعلا رارمتسال زاوجلا ثيداحأ خسن ليیحتسيو ‹«نیرخلا دحأ خسن

 لمع رارمتساو يفوت نأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم اهب
 امك «لقنلاب ةربخ هل نم دنع مولعم رمأ اذهو ءنيدشارلا ءافلخلا

 .عفار ثیدح خسن نیعتیف «هرکذ مدقت

 هيلع هللا ىلص يلا نع تفلتخا اذإ ثيداحألا نأ :عباسلا

 ركذ مدقت دقو «هدعب نم هباحصأ هب لمع ام ىلإ رظني هنإف ملسو

 .ةعرازملاب ةباحصلا نم مهريغو «مهلهأو ءنيدشارلا ءافلخلا لمع

 ٠١١۷/۳١. مالسإلا خيش یواتف عومجم :رظنا (۱)
 ٠١۸. /۷ ينغملا :رظنا (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۰

 اهئارك نع يهنلا وه اغنإ عفار ثيدح يف يذلا نأ :نمالا

 زاوجل فلاخمب اذه سيلو «ةعرازملا نع ال «عبرلا وأ ثلثلاب

 .ءيش ةعرازملاو «ءيش ةراجإلا نإف ءةعرازملا

 يهف «مرُعلاو منُحلا يف نايوتسي ةكرشلا سنج نم ةعرازملاف

 :وهو «منخملا نم نيقي ىلع رجؤملا نإف «ةراجإلا فالخب ةبراضملاك

 نيلوقلا دحأ ناك اذمو «ءاجر ىلع رجاتسملاو «ةرجألا

 امهنأل ءزاوجلاب ىلوأو ءةراجإلا نم لحأ اهنآ :ةعرازملا "نيزوجملل
 ."لدعلا ىلإ برقأ يهف مرغلاو منخلا يف ءاوس ىلع

 كلذو ءةمزال ةراجإ هذه تناك ؛عبر وأ ثلثب اهرجأتسا اذإف

 .زوج ال

 . "كلذ زاوج :دمحأ مامإلا نع صوصنملا نكلو

 :هصن يف لاوقأ ةثالث ىلع هباحصأ فلتخاو

 ‹ةعرازم نوكيو «ةرجاؤملا ظفلب كلذ حصي :ةفئاط تلاقف

 .ةعرازملا ظفلب حصي امك «ةراجإلا ظفلب حصيف

 اهغيصب ال ءاهقئاقحو اهيناعمب دوقعلا يف ةربعلاو :اولاق

 .ةراجإ حصت الو ءةعرازم حصتف :اولاق .اهظافلأو

 .يزوجن :باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه )١(

 .11/° مالسإلا خيش یرواتف عومجم :ىنعملا اذه يف رظنا )۲(

 ١١١/١. ىراتفلا عومجمو ٥۷۲ /۷ ىنغملاو ۱۷۸/١-۱۷۹ ةيادملا :رظنا (۳)



 ۱1۱1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 "دمحم يبأ خيشلا ةقيرط هذهو

 .ةعرازم الو ةراجإ حصت ال اهنآ :يناثلا

 امولعم اهيف ضوعلا نوك اهطرش نم نألف ةراجإلا امأ
 .عبرلاو ثلثلا يف فتنم اذهو «ردقلاو سنجلا فورعم ًازيمتم

 ادقع اغنإ «ةعرازم دقع ادقعي م امهنألف :ةعرازملا امأو

 .ةراجإ دقع

 "باطخلا يبأ ةقيرط هذهو

 .ةعارزمو ةرجاؤم [ب ]٠۷۹/ حصت اهنآ :ثلاثلا

 .“هباحصأ رثكأو يضاقلا ةقيرط يهو

 هنأ الإ ًاباوص ناک نإو وهو "يسدقملا" ةدايزب .يسدقملا دمحم يبأ :عوبطملا يف (1)

 ةمادق نبا هب دوصقملاو .ةيشاحلا يف كلذ نّيبُي نكلو «لصألا يف امل رييغت

 .ىنغملا باتك بحاص

 .عنقملا يف ةمادق نبا اذه راتخا (۲)

 ٩/ ٤٦۷-۳٦۸. فاصنإلا عم عنقملا :رظنا

 .ةيادها يف باطخلا يبأ رايتخا وهو

 .۱۷۹/۱ ةيادهها :رظنا

 .ينغملا يف ةمادق نبا كلذ ىلع هقفاوو (۳)

 ٥0 فاصنإلاو ء١١٠١ ۳١١/ ىواتفلا عومجمو ٥۷۲ /۷ ينغملا :رظنا

 .بهذملا نم حيحصلا وهو «ةراجإ نوكتو )٤(

 ٤٦۸/٥. فاصنإلاو ١١١/١١ ىواتفلا عومجمو ٥۷١ /۷ ينغمل ا :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۱1۲۳

 ءةعرازملا نود ةراجإلا نع هيف يهنلا نوكي نأ امإ عفار ثيدحف

 .هثيدح يف اهرسف يتلا يهو ءاهنوداتعي اوناك يتلا ةعرازملا نع وأ

 هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهلعف يتلا ةعرازملا امو

 .لاحجب يهنلا امه وانتي ملف «هدعب نم هؤافلخو

 رمأ مايقو ةحلصملاو اهيلإ ةجاحلا نم ةعرازملا يف ام نأ :عساتلا

 ام ًاريثك ضرألا باحصأ نأل ؛اهنع يهنلاو اهميرحت نم عنمي ٠ سانلا

 ىلإ نوجاتحي ةركألاو لامعلاو «هيلع نوردقي الو ءاهعرز نع نوزجعي

 .عرزلاب الإ ءءالؤم الو ءالؤف ماوق الو «مه ضرا الو عرزلا
 هرظنو ءاهيلع هتقفشو ةمألاب هتحرو عرشلا ةمكح نم ناكف

 يف ناكرتشيو ءاهيلع لمعي نمل هضرأ عفدي نآ اذه زوج نأ مه
 ءامهنيب وهف هللا هقزر امو «هضرأ ةعفنمب اذهو «هلمعب اذه :عرزلا

 .ةحلصملاو ةهحرلاو ةمكحلاو لدعلا ةياغ يف اذهو

 مومعل «هنع یهنی الو همرجي ال عراشلا نإف ؛اذکه ناک امو

 ةجاحلا لب «ةاقاسملاو ةبراضملا يف امك «هيلإ ةجاحلا ةدشو هتحلصم

 وه ذإ عرزلا ىلإ ةجاحلا ةدشل ءةبراضملا يف اهنم دكآ ةعرازملا يف

 .لاملا فالخج ءاهيلع لمعلاب الإ اهب عفتني ال ضرألاو «توقلا

 اذمهو ءاهيف يتلا ةعفنملا هذه عم اهنع ىهن عراشلاف :ليق نإف

 .ةراشإ نودو عاد نود ةداعلاكو ."اهيلع" ةدايزب .اهيلع سانلا :عوبطملا يف )



 111۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .«ًاعفان

 اغإو «حلاصملاو عفانملا نع یھنی هل عراشلا نأ :باوجلاف

 ءةعفنم هنع يهنملا كلذ "نأ اونظ مهو «راضملاو دسافملا نع ىهني

 .يهنلل ةيضتقم ةدسفمو ةرضم ""وهامنإو

 ‹ضرألا برل ةيئزج ةعفنم يهف ةعفنلا نم هولي امو

 «لوادحلا لابقأ ىلع امو ءاملاب هنم دعس امو «عرزلا رايخج هصاصتخال

 ةعفنم سنج نم وهف «عرازملا ىلع ةرضم وهف «هل ةعفنم تناك نإو اذهف

 .رخآلا ىلع ةرضم ناك نإو «ةدايزلا نم هذخأي امب يبارملا

 اذه نأ عفار باوجف «هيخأ ةرضمب اذه ةعفنم حيبي ال عراشلاو

 .هنع مكاهن اذهلف «مكناوخإ ىلع ةرضم وهف «مكل ةعفنم ناك نإو

 «ضرألا برو لماعلا اهيف يوتسي يتلا ةلداعلا ةعرازملا امأو

 .اهنع هني ملف دحأ ىلع اهيف ةرضم الو ءامم ةعفنم يهف

 يف ةحجار ةدسفمو ةرضم ىلع لمتشم هنع ىهن يذلاف

 .ةيئزج ةحوجرم ةعفنم اهنمض

 .هل سیلو «همعل وه لوقلا اذهو «عفار ثیدح يف هجيرخت قبس (۱)

 .[ ي مه ناک دق] :"نأ" دعب ةدايز عوبطملا يف ()

 .[ مهيلع هيف ناك] :"وه" ناكم عوبطملا يف ()

 .ةراشإ نودو عاد نود طوطخملا يف امل رييغت هلك اذهو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1 ٤

 نم [/۱۸۰1 هباحصأو ملسو هيلع هللا یلص هلعف يذلاو

 .امهنم دحاو ىلع اهيف ةرضم ال ء«ةحجار ةعفنمو ةحلصم هذه

 دنع نايوتسي ال «نينيابتم نيب ةيوست اذهو اذه نيب ةيوستلاف
 .'هلسو هيلع هللا یلص هلوسر دنع الو «هللا

 .ءاوس رباج ثيدح نع باوحلا كلذكو

 نم ءايشأب نوصتخ اوناک مهنآ هقرط ضعب يف مدقت دقو

 :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف .اذك نمو اذك نمو يرصقلا نم «عرزلا

 ."«هاخآ ""اهنربخیل وأ اهعرزیلف ضرأ هل ناک نم»

 نم هريغ يف قلطأو «يهنلا ببس هيف ركذ نيم رّسفم اذهف

 وه هنآ اذه ىلع لديو «نيبملا ديقملا اذه ىلإ اهقلطم فرصنيف ظافلألا

 .يهنلاب دارملا

 تفلأتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ننسلا تقفتاو

 ام نأو ءأهجو اهيف لكل نأ نابو «فالتخالاو بارطضالا اهنع لازو

 سفن يف عقاولاو بجاولا وه اذهو «هلعفو هحابأ ام ريغ هنع ىهن
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرمألا

 !؟ةدايزلا هذه اذال يردأ الو .[ سانلا دنع الو ] :"هلوسر" دعب ةدايز عوبطملا ين (1)

 .لصألا ين اذك .ةرباخملا نم (۲)

حیحص ف يذلاو
هثرحیلف" :ملسم 

 ."ا

 .ضرألا ءارك باب-۱۷ «عويبلا بات يف ۱۱۷۷ /۳ ملسم حیحص (۳)



 °111 تاراجإلاو عويبلا باتك

 “"اهبحاص نذإ ريغب ًاضرأ عرز نم باب
 سمش ظفاحلا لاق مث «"هفیعضتو "بابلا ثيدح رکذ

 باب" :يف بابلا هتجرتو .(۳۳) :مقر بابلا ٦۹۲-۰1۹۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ."اهبحاص نذإ ريغب ضرألا عرز يف
 لاق :لاق جيدخ نب عفار نع ءاطع نع قاحسإ يبأ نع كيرش ثيدح وهو (۲)

 سيلف «مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .(هتقفن هلو ءيش عرزلا نم هل

 ءاج ام باب-۲۹ «ماکحالا باتک يف 1٤۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نميف

 هللا دبع نب كيرش ثيدح نم هجولا اذه نم الإ «قاحسإ يبأ ثيدح نم
 .نسح ثيدح وه :لاقف ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمع تلأس":لاقو

 ."كيرش ةياور نم الإ قاحسإ يبأ ثيدح نم هفرعأ ال :لاقو

 ضرآ يف عرز نم باب-۱۳ «نوهرلا باتک يف ۸۲٤/۲ هننس يف هجام نباو

 .مهنذإ ريغب موق
 ٤ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 قباسلا يذمرتلا مالك ركذ ثيح ٠٠/١ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 ةفرعملا لهأ دنع تبثي ال ثيدحلا اذه :يباطخلا لاقو" :لاق مث ثيدحلا ىلع

 ناک هنأ :لامحلا نوراه نب یسوم نع ییجحم نب نسحلا ينثدحو .ثيدحل اب

 الو «كيرش ريغ قاحسإ يبآ نع هوري مل :لوقيو «هفعضيو ثيدحلا اذه ركني
 .ًائيش جيدخ نب عفار نم عمسي م ءاطعو .قاحسإ يبآ ريغ ءاطع نع هاور

 كيرشو .قاحسإ يبأ نع كيرش كلذب درفت :لاقو ًاضيأ يراخبلا هفعضو

 .ًانایحآ وأ ًاریثک مهي



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1٩

 نإف «ةجح ثيدحلا فعض نم عم سيلو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا

 .مهقيثوت نع لاسي نأ نم رهشأ مهو «حيحصلا يف مهب جتح هتاور

 يذمرتلاو «يراخبلا هللا دبع وبأ نيثدحلا مامإ هنسح دقو

 هب جتحاو «هدنع نسح وهف «هفعضي ملو دواد وبأ هرکذو «هدعب

 ."ديبع وبأو "دما مامإلا
 يذلا ةصق يف جیدخ نب عفار ثیدح نم هدهاش مدقت دقو

 باحصأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رماف . ""ريهظ ضرأ يف عرز
 باحصأل هيف لاقو «هتقفن هيلع اودريو «عرزلا اوذخأي نأ ضرألا

 .«مکعرز اوڏذح»» ضرألا

 نب دمحأ تعمس :لاق دواد يبأ نع رذنملا نبا ىكحو :ًاضيأ يباطخلا لاقو

 ابأ نكلو «ناولأ عفار نع :لاقف جيدخ نب عفار ثيدح نع لأسُي لبنح

 مالك ه.ا."فرحلا اذه ركذي هريغ سيلو ««هنذإ ريغب عرز» :هيف داز قاحسإ

 .يرذنملا

 «عفار ثيدح نع لس دمحأ تعمس" :لاق ۲۰۰ :ص دواد يب لئاسم يف (۱)

 سیلو ««هنذإ ريغب عرز» :هيف داز قاحسإ نبا نكلو «ناولآ عفار نع :لاق

 ھ.| "عفار ثیدح همکحف بصغ ناک اذإو :دمحآ لاق .فرحلا رکذی هریغ

 .۲۹۹-۳۰۰ :ص هل لاومألا باتک يف (۲)

 ."ريهظ"هلعل :هيلع قلعو ."رهظ" :لصألا يف (۳)

 .يئاسنلاو دواد يبأ ننس نم بيوصتلاو
 يف باب-۳۳ «تاراجلاو عویبلا باتک يف ٥۹۱/۳ هننس يف دواد وبآ هجرخآ )٤(



 ¥31۷ تاراجإلاو عويبلا باتك

 يف هدلوتف «مهضرأ ةعفنم نم دلوت هنأل ؛مه ًاعرز هلعجف

 .همأ نطب يف نينجلا دلوتك ضرألا

 ناکل «"هتکمر وأ «هتقان ىلع ازنف الحف لجر بصغ ولو

 ًاناويح نوكي اإ هنأل «لحفلا بحاص نود ىثنألا بحاصل دلولا

 نأل «عراشلا هردهأ ةميق هل نكي ل ال بألا ينمو “اهئازجا نم

 در ءاموقتم الام رذبلا ناك الو .ضوعلاب لباقي ال لحفلا بسع

 .الطاب هيلع بهذي مو «هتمیق هبحاص ىلع

 يف نوكي نمل دلولا نوكي امك «هضرأ يف نوكي نمل عرزلا لعجو

 «ثيدح هيف تای مل ول «سایقلا ضع اذهف «هتقانو هتکمرو هّمأ نطب

 ديأت دقو «هلثم ىلع ةنسلا نم دهاش هل يذلا نسحلا ثيدحلا اذه لثمف

 .قيفوتلا لابو «ةعيرشلا ججح نم حيحصلا سايقلاب

 .كلذ يف ديدشتلا

 ثيداحألا ركذ-١٤ «نايألا باتك يف ٤۹/۷-٠٠ ىبتجلا يف يئاسنلاو
 . ...عبرلاو ثلثلاب ضرألا ءارك نع يهنلا يف ةفلتخملا

 .۲۹۰۲ :مقرب دواد يآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .لسنلل ذخت يتلا ةنودريلاو سرفلا :ةكمرلا (۱)

 ٤٤/٠١. برعلا ناسل

 .فيرحت وهو .اهثرح :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال نذسلا بيذهت ۱1۸

 نع يهنلا ثيدح «'هدعب يذلا بابلا ركذ مث

 ."ةرباخملا

 يتلا ةرباخملا :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 يذلا وه :ملسو هيلع [ب /۱۸۰] هللا یلص هللا لوسر اهنع مهاهن

 ةرسفم تءاج يتلا يهو «ةرئاجلا "”ةملاظلا ةرباخملا نم هنولعفي اوناك

 وه هلعف ام نود ءاهيلإ فرصني اغنإ يهنلا قلطمو «مهڻيداحآ يف

 .“هانیب امک «هباحصأو هدعب نم هؤافلخو

 ."ةرباخملا يف باب" :وهو )۳٤(. :مقر بابلا 1۹۳-1۹4٤ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٦٥-٦٦. /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح وه ()

 .«ايارعلا يف صخرو ءاينثلا نعو «ةمواعملاو ةرباخملاو ةنبازملاو ةلقاحلا

 نع يهنلا باب-١۱ «عويبلا باتک يف ۱۱۷١ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخأو
 . ...ةنبازملاو ةلقاحلا

 ةنبازملا باب-٤٠ «تاراجتلا باتك يف ۷٦۲/۲ هننس يف ًارصتخ هجام نباو
 .ةلقاحلاو

 .خسانلا نم وهس وهو .ةملاظملا :لصألا يف (۳)

 )٤( :مقر بابلا ين )۳۲(.



 ۱1٩۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ةاقاسملا باب

 :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نع يراخبلا حيحص ينو

 نيبو اننيب مسقأ» : ملسو هيلع هللا ىلص ينلل راصنألا تلاق

 يف مككرشنو ءةنؤملا انوفكت :اولاقف .ال :لاق ؟ليخنلا انناوخإ

 .«انعطأو انعمس :اولاق «ةرمثلا

 . 1۹٩-٨۹۹ /۳ دواد يبأ ننس (۱)

 ٥/ ٦۷-٦۹. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 .بابلا يف ثيدح كاردتسا وه امنإو «هنيعب ثيدح ىلع ميقلا نبا مالك سيلو
 اذإ باب-١ «ةعرازملاو ثرحلا باتك يف «حتفلا عم ١٠/١ يراخبلا حيحص (۲)

 . ...لخنلا ةنوؤم ينفكا لاق



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 لام هلو عابي دبعلا يف باب
 . لخنلا ةصقب :هلوق ىلإ ' رمع نبا ثيدح ركذ PD) (O) 1. ص« س ر ه )0( ۰

 )٤٤(. :مقر بابلا ۷۱۳-۷۱٥ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هيبأ نع ماس نع يرهزلا ثيدح وه (۲)

 اربؤم ًالخن عاب نمو «عاتبملا هطرتشي نا الإ عئابلل هلامف «لام هلو ًادبع عاب نم»

 .((عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف

 ةاقاسملاو برشلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 . ...لخن وآ طئاح يف برش وا رم هل نوکی لجرلا باب-۷

 .رمث اهیلع ًالخن عاب نم باب-۱۵ «عویبلا باتک ۱۱۷۳ /۳ هحیحص يف ملسمو

 عايتبا يف ءاج ام باب-١۲ «عویبلا باتک يف ٥٤٩/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو « ...ريبأتلا دعب لخنلا

 .هلام يرتشملا ينشتسيو عابي دبعلا-١۷ «عويبلا باتك ۳٤١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 الخن عاب نمیف ءاج ام باب-۳۱ «تاراجتلا باتک يف ۷٤٦/۲ هننس يف هجام نباو

 .لام هل ًادبع وأ ًاربؤم

 هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع عفان ثيدح وه «'لخنلا ةصقب" :هلوق (۳)

 .«عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل اهترمشف ترُبأ دق ًالخن عاب نم» :لاق ملسو

 طورشلا باتك يف «حتفلا عم ۳٦۹/۰-۳۷٠ هحیحص يف يراخبلا هجرخا

 .تربآ دق الخ عاب اذإ باب-۲

 .رمث اهيلع ًالخن عاب نم باب-١٠ «عویبلا باتک ۱۱۷۲ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .بابلا اذه يف ۷۱٣/۳ هننس يف دواد وبأو

 .ًاربؤم ًالخن عاب نمیف ءاج ام باب-۳۱ «تاراجتلا باتک ۷٤١ /۲ هننس يف هجام نباو

 نع لاس نع يرهزلا ثيدح ركذ ثيح ۷۸/١٠-۸٠ يرذنملا رصتخ :رظنا (6)



 ۱۲۱ تاراجإلاو عويبلا باتك

 عفانو ماس فلتخا :هّللا همر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هللا ىلص ينلا نع هيبأ نع هاور ملاسف ؛ثيدحلا اذه يف رمع نبا ىلع

 «لخنلا ةصقو ءدبعلا ةصق ًاعيج نيتصقلا يف ًاعوفرم ملسو هيلع

 ىلص ينلا نع لخنلا ةصق لعجف «نيتصقلا نيب قرفف هنع عفان هاورو

 .“'هنم ظفحا ملاس ناک نإو ءامهنیب قّرفو زّیم :نولوقیو

 ثيدح ركذ مث ءدبعلا ةصقب «رمع نع رمع نبا نع عفان ثيدح ركذ مث «هيبأ

 .لخنلا ةصقب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رمع نبا نع عفان
 .امهجيرخت قبسف «ثلاثلاو لوألا اما

 فوقوم هنأ يرذنملا ركذ كلذكف ءرمع نع رمع نبا نع عفان ثيدح امأو

 «يعبطم اطخ دواد يبأ ننس يف ام لعلو «عوفرم دواد يبا ننس يف يذلاو

 .ملعأ هاو «يتآلا ميقلا نبا مالك رظناو

 .هجرخت قبس دقو (۱)

 .ًاضيأ هجمرخت قبس دقو (۲)

 برشلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠/١ هحيحص يف يراخبلا :ًافوقوم هجرخأ (۳)

 .لخن يف وأ طئاح يف برش وأ رم هل نوكي لجرلا باب-١١ «ةاقاسملاو

 امك فوقوم يرذنملا رصتخ ينو «عوفرم دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف وهو
 .ملعأ هّللاو .هنایب یتبس

 ۴۲٤/٥. یربکلا يقهيبلا ننس رظنا (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 3۲۲

 ظافحلا نم ةعاجو “"دمحأ مامإلاو “"يراخبلا ناكو

 هللا ىلص يلا نع ناحيحص ًاعيج امه :نولوقيو «ماسل نومكحي
 . ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص ينلا نع عفان نع ًاضيأ ةعاج ىور دقو
 هبر دبعو "دیعس نب ییحی :مهنم «ملاس هاور امك دبعلا ةصق ملسو

 .یسوم نب نامیلسو “دیعس نبا
 عفان نع جشألا نب ريكب نع رفعج يب نب هللا دیبع هاورو

 ههل هلامف «لام هلو ًادبع قتعا نمو» هيف دازو «هعفری رمع نبا نع
 .” «هل نوکیف هلام دیسلا طرتشي نأ الإ

 ىربكلا يقهيبلا ننسو ٤44/١-٠٠٠ يذمرتلل ريبكلا للعلا :رظنا )١(

.Yo-"€/0 

 . ١٠٤١ ۴۳۷-۳۸ :ص دما مامإلا للع :رظنا (۲)

 .۱۸۹ /۳ ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخا (۳)

 ءاج ام باب-۳۱ «تاراجتلا باتک يف ۷٤٩/۲ هننس يف هجام نبا هجرخآ )٤(

 .لام هل ًادبع وا ًاربؤم ًالخن عاب نمیف

 .۱۸۹/۳ یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ()

 ١١- «قتعلا باتك يف ۲۷۱-۲۷۰ ٤/ هننس يف دواد وبآ :ةدايزلا هذه جرحخآ (0)

 .لام هلو ًادبع قتعأ نمیف باب
 .لام هلو ًادبع قتعآ نم باب-۸ «قتعلا باتک ين ۸٤٥ /۲ هننس يف هجام نباو

 . ror :مقرب دواد يب ننس حیحص ٤ ينابلألا هححصو



 1۲۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ةعامجلا ةياور فالخب اذهو :يقهيبلا لاق

 اهاور «ةلقتسم ةدايز يه امنإو «مهتياور فالخب اذه سيلو

 هلامف ؛قتعأ اذإ دبعلا نأ يف ةنيدملا لهأ اهب جتحاو «"هدنسم يف دما

 . "كلام لوقك «هديس هطرتشی نآ الإ «هل

 .فيعض هنأ ثيدحلا ةلع نكلو

 ‹رصم لهآ نم رفعج يبآ نب هللا ديبع هيوري :دمحا مامإلا لاق

 سيلف «ثيدحلا يف اماف «هقف بحاص ناک «ثیدحلا يف فيعض وهو

 .يوقلاب هيف وه
 قتعأ اذإ رمع نبا ناكو ءاطخ ثيدحلا اذه :“ديلولا وبأ لاقو

 .هلال ضرعي م ءأدبع

 ىلع يرمعل يآ :لاق ؟لضفتلا ىلع كدنع اذه :دمحا مامإلل ليق

 ."ءاوس عيبلا لثم ديسلل معن :لاقف ؟ديسلل كدنع هنأكف :هل ليق .لّضفتلا

 ) )۱یرکلا ننسلا ٠١/ ۳۲٠.

 نباو دواد ابآ نأ قبس دقو ءةرهملا فاحتإ يف يه تيسلو ءدنسملا يف اهيلع فقأ ل (۲)

 .ملعا هللاو ءاهاجرخآ هجام

 .۲۱۷/۷ ىیربکلا ةنودملا :رظنا (۳)

 ءةجحلا مامإلا ظفاحلا ءيسلايطلا ديلولا وبأ ءيلهابلا كلملا دبع نب ماشه هلعل (6)

 . ٤٥/١١-٤۷ بيذهتلا بيذهت :يف هتم رت رظنا .مالسإلا خيش

 .فيحصت وهو .ليصفتلا ىلع :عوبطملا يف )٥(

 )١( ينغملا :رظنا  .۳۹۸ /۱١:مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم :رظناو ۲۳۳۰.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14

 “'ةنيعلا نع يهنلا باب
 نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث "”بابلا ثيدح ركذ [[/]

 نع يعيبسلا قاحسإ يبأ ثيدح بابلا ينو :هللا هحر ميقلا نب
 دلو مآ اهعم تلخدف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد اهنأ هتأرمإ

 نب ديز نم ًامالغ تعب ينإ :نينمؤملا مأ اي تلاقف «مقرأ نب ديز

 اه تلاقف ءًأدقن ةئامتسب هنم هتعتبا ينإو ءةئيسن مهرد ةئامنامثب مقرأ

 عم هداهج نأ ًاديز يربخأ «تيرش امسئبو تیرتشا امسئب :ةشئاع

 .بوتي نأ الإ «لطب دق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 “يطق رادلاو "”يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه

 )٥٩(. :مقر بابلا ۷٤٩١-۷٤۱ /۳ دواد يب ننس (۱)

 نب قاحسإ هدانسإ يف" :لاق ثيح .۹۹/۰-۱۰۳ يرذنملل يبأ ننس رصتخو

 :ًاضيأ هيفو .هثيدحب جتحي ال ءرصم ليزن «يناسارخلا نمحرلا دبع وبأ «ديسأ

 .يرذنملا مالك ه.."لاقم هيفو «يناسارخلا ءاطع

 نع هثدح ًاعفان نأ هثّدح يناسارخلا ءاطع نع يناسارخلا قاحسإ ثيدح وهو (۲)

 متعيابت اذإ» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا

 هللا طلس «داهجلا متكرتو «عرزلاب متيضرو «رقبلا بانذأ متذخأو ءةنيعلاب
 .«مکنید ىلإ اوعجرت یتح هعزنی ال ًالذ مکیلع

 1٩. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٠٠٠/١. یربکلا ننسلا (۳)
 )٤( ينطقرادلا ننس ۳/ ٥۲.



 1Yo تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'قاحسإ ىبأ ةأرما لاحجب ةلاهجلاب هلعأو «ىعفاشلا هركذو

 ريغ لجأ هنأل ءءاطعلا ىلإ ًاعيب اهيلع تباع امنإف «تبث ول :لاقو
 .مولعم

 ال مقرأ نب ديزو «ةشئاع نع اذه لثم تبثي الو :لاق مث

 ."الالح هاري ام الإ عبي

 ةيلاعلا همأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي هاورو :يقهيبلا لاق

 °. ةع مآ عم ةشئاع ىلع تلخد اهنآ :عفيأ تنب

 هاور دق هنأل «هلثمب جتحيو «نسح ثيدحلا اذه :هريغ لاقو

 ملعي ملو ءاهنبا سنويو ءاهجوز قاحسإ وبأ :ناتبث ناتقث ةيلاعلا نع

 .كلذ لمم يوارلا نع عفترت ةلاهح لاو «حرج اهيف

 ءةشئاع ىلع اهعم لخد نمو «ةصقلا هيف تطبض امن اذه نإ مث

 .ظوفح ثيدحلاف ءامه نم امهو «اهنباو.اهجوز اهقدص دقو

 هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم» :مدقتملا ثيدحلا يف هلوقو

 ٤۷-٤۸. /۳ ملا :رظنا (۱)

 ) )۲مألا :رظنا ٤۸/۳ ٠١.

 ) )۳مالا ۳/ ٩٥.

 .فيحصت وهو .دمح :عوبطملا يف )٤(

 ننسلا يف يقهيبلا رثألا اذه ىورو ٤.. يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم )٥(

 .۳۳۱/۰ یرکلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲٦

 (“انخيش هلاق ءاهنيعب ةنيعلا ىلع لزنم وه ""«ابرلا وأ امهسكوأ
 رثكألاب ذخأ نإو «لاحلا نمثلا امهسكوأف «دحاو عيبم يف ناعيب هنأل

 .ابرلاب ذخأ -لجؤملا وهو-
 سكواب ذخألا امإ «نيرمألا دحأ نم ناكفني ال ناينعملاف

 .ةنيعلا ىلع الإ لزنتي ال اذهو ءابرلا وأ «نينمثلا

 :لصف

 :هوجو نم اهيرحت ىلع ليلدلا ةنيعلل نومّرحا لاق
 لب ءابرلا ىلإ ةليسو ةنيعلاو ءابرلا مرح ىلاعت هللا نأ :اهدحأ

 .مارح مارحلا ىلإ ةليسولاو «هلئاسو برقأ نم يه
 :ناماقم انهف

 .ةليسو اهنوك نايب :امهدحأ

 «تاراجإللاو عويبلا باتک يف ۷۳۸-۷۳۹ /۳ هننس يف دواد يبآ دنع مدقت دق (۱)

 .ةعيب يف نيتعيب عاب نميف باب-٥
 يهنلا يف ءاج ام باب-۸ ‹«عويبلا باتک يف orr/Y هعماج يف يذمرتلا هأورو

 نسح ثيدح" :لاقو .«(ابرلا وأ امهسكوأ هلف» هلوق نود .ةعيب يف نيتعيب نع

 . ...ةعيب يف نيتعيب-۷۳ «عويبلا باتك يف ۳٤۰-۳٤٢٠ /۷ یبتجنا يف يئاسنلاو

 100 :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 .ةيميت نبأ مالسإلا خيش )۲(

 ٤۳۲/۲۹ ٤٤١. یواتفلا عومج :رظنا



 ۱۷ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .مارح مارحلا ىلإ ةليسولا نأ :"يناثلاو

 لاحو «دصقلاو ةينلاو «فرعلاو لقنلا هب دهشيف :لوألا امف

 .نيدقاعتملا

 عاب لجر نع لئس هنآ سابع نبا نع تبث امف :لقنلا اماف-
 مهاردب مهارد :لاقف «نيسمخب اهارتشا مث «ةئامب ةريرح لجر نم
 ."ةریرح اهنيب تلخد «ةلضافتم

 نع “""نيطب فورعملا ظفاحلا هللا دبع نب دمحم باتك ينو

 دقو ءطوطخملا يف تسيل ةدايز يهو «"نايب" ةدايزب .نايب يناثلاو :عوبطملا يف (1)

 .ًاريثك كلذ نم انعم رم امك ءاهيلإ ةراشإلا نود تديز

 ذاعم نب ذاعم نع ۱٠٦/۹- مزح نبال ىلحا يف امك- ةبيش يبأ نبا هجرحخأ (۲)

 :لوقي ناک سابع نبا نآ تئبن لاق نيريس نب دمحم نع نوع نب هللا دبع نع
 .(ةريرح امهنیبو «مهاردب مهارد»)

 نبأ نع ماشه نع يروثلا نع ۱١۸/۹- ىربكلا ةنودملا يف امك- عيكو هجرخأو

 .(ةريرح امهنیب مهاردب مهارد عیبت نآ كايإ» :لاق سابع نبا نع نيريس
 مزح نبال ىلحلا يف امكو ء۸/۹١ ىربكلا ةنودملا يف امك- ًاضيأ عيكو جرخأو

 نبا نع يسيقلا ريمع نب نايح نع يميتلا ناميلس نع نايفس نع ٤۹4-4-
 ينعي «ًادقن اهيرتشي نأ «كلذ هركف «لجأ ىلإ ةريرحلا عيبي لجرلا يف لاق هنأ» :سابع

 .«هپ اهعاب ام نودب
 نب هللا دبع نب دمحم رفعج وبأ ةفوكلا ثدحم قداصلا ظفاحلا خيشلا وه (۳)

 .نيتئامو نيعستو عبس ةنس هللا هحر يفوت «نيطمب بقلم ا «يمرضحلا ناميلس

 ٠٤١/ ٤١-٤١. ءالبنلا مالعا ریس :يف هتمجرت رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱3۲۸

 مهاردب مهارد اوعیبت ال ءةنيعلا هذه اوقتا :لاق هنأ سابع نبا

 .ةريرح امهنيب

 [ب /۱۸۱] نبا نع ظفاحلا " يشخنلا دمحم يٻآ باتک يفو

 «عدخي ال هللا نإ :لاقف «ةريرخلا عيب ينعي ؟ةنيعلا نع لئس هنأ سابع

 ."هلوسرو هللا مرح ام اذه

 ينعي ؟ةنيعلا نع لئس هنآ سنآ نع نيطم ظفاحلا باتك ينو
 .“هلوسرو هللا مرح امم اذه «عدخي ال هللا نإ :لاقف «ةريرحلا عيب

 .سابع نبا نع نيريس نبا قيرط نم «هل عويبلا باتک يف نيطم هجرخآ (۱)
 ء۳/١١٠ نيعقوملا مالعإو ء١١٠١ :ص مالسإلا خيشل ليلدلا نايب :رظنا

 .۲۳۲-۲۳۳ :ص يواخسلل ةيثيدحلا یواتفلاو

 .فيحصت وهو .يشجنلا :عوبطملا يف (۲)

 نب دمحم نب دمحم نب زيزعلا دبع ديغملا ةلاحرلا ظفاحلا مامإلا خيشلا وهو

 .ةئام عبرأو نيسخو عبس ةنس يفوت «بشخن يه فسنو «يفسنلا مصاع

 .۲۹۷-۲۹۸ /۱۸ ءالبنلا مالعآ ریس يف هتمجرت رظنا

 .هفالخ يف باطخلا وبآ هنع هرکذ دقو (۳)

 نم نافهللا ةثاغإو ء۳/١١٠ نيعقوملا مالعإو ء١١ :ص ليلدلا نايب :رظنا

 .۲۳۴۳ :ص يواخسلل ةيثيدحلا ىواتفلاو ۲١۸/١ ناطيشلا دياصم

 .هل عويبلا باتك ين ًاضيأ نيطم هجرخا )٤(

 خيش ىواتف عومجمو ء۳/٦٦٠ نيعقوملا مالعإو ء١١ :ص ليلدلا نايب :رظنا

 .۲۳۳ :ص يواخسلل ةيثيدحلا ىواتفلاو ٤۳۲ ٤۳٤١ ٤٤١ /۲۹ مالس)لا



 ۲۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح" :يباحصلا لوقو

 عوفرملا مكح يف “"اذك بجوأو «اذكب ىضقو «اذكب رمأو «اذك

 .هل هبؤي الو «هب ٌدتعي ال ًاذاش ًافالخ الإ «ملعلا لهآ نم ًاقافتا

 الو رمأب سيل ام نظف «ىنعملاب هاور هلعل هنأ فلاخملا ةهبشو

 .كلذك ميرعت

 دقو «صوصنلا يناعمب ملعأ ةباحصلا نإف ؛ًادج دساف اذهو

 دحاب ْنظي الف ‹ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يف نم اهوقلت

 وأ ‹ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمآ" :هلوق ىلع مقي نآ مهنم

 .هيلع ظفللا ةلالدو "كلذ ""همزج دعب الإ "ضرف وأ مرح
 ةياورلا يف وهسلاو طلغلا لامتحاك اذه فالخ لامتحاو

 .هنود لب

 هتياور ذر بجو «لامتحالا اذهب هوحنو ««رمأ») :هلوق در نإف

 .رخآلا لوبق بجو «هتياور تلبف نإو «طلغلاو وهسلا لامتحال
 ريرقت ىلإ جاتحت نأ نم رهظأف «كلذب فرعلا ةداهش امأو -

 ادقعي مل امهنأ امهدصق “نم كلذ "نم هدابعو هللا ملع دق لب

 !!!كلذ ىلإ ةراشإلا نود طوطخملا يف ال ربييغت وهو .عامس :عوبطملا يف (۱)

 .كلذب :باوصلا لعل (۲)

 .ةراشإلا نود طوطخملا يف ال رييغت وهو .نيعيابتملا نم :عوبطملا يف (۳)

 . عوبطملا نم ةطقاس )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۰

 اغنإو «لاجب اهيف امل ضرغ الو ءاهكلمت هب دصقي ًادقع ةعلسلا ىلع
 كلت لاخدإو «نيرشعو ةئامب ةئام لوألا دصقلاب دوصقملاو ضرغلا

 ىنعم ال يذلا فرحلا ةلزنب يهو «ثبعو سيبلت ؛طسولا يف ةعلسلا

 ةعلسلا كلت تناك ول ىتح «هريغ يف ىنعمل هب ءيج لب ءهسفن يف هل
 اولابي مل «هئازجأ نم ءزج لقأ وأ «نمثلا كلذ فاعضأ يواست

 ال فرعلا لهأو ءاهيف مف ضرغ ال مهنأل ءدقعلل ًادروم اهلعجب

 .اذه يف مهسفنأ نورباکی

 ال هنأب عطقي امه دهاشملا ينجألاف ءدصقلاو ةينلا امأو -

 ."نيئالثو ةئامب ةئام لوألا دصقلا نأو «ةعلسلا يف امه ضرغ

 مهنم ريثك اطاوتي اذهو ءامهتينو نيدقاعتملا ملع نع ًالضف
 مرح امل اللغ ةعلسلا كلت نارضحُي مث هدقعلا لبق كلذ ىلع

 .هلوسرو هلا

 "تباثف مارح مارحلا ىلإ ةليسولا نأ وهو :يناثلا ماقملا امو
 خسم هناحبس هللا نإف «لوقعملاو ةرطفلاو ةنسلاو باتكلاب

 يتلا ةليسولاب مارحلا ديصلا ىلإ اولسوت امل ريزانخو ةدرق دوهيلا

 ةراشإ نود ةداعلاكو «عاد نود «"يواست" ةدايزب .لقآ يواست وأ :عوبطملا يف (1)

 .كلذ ىلإ

 .فيرحت وهو .نيرشعو :عوبطملا يف (۲)

(Y)فیحصت وهو .تنابف :عوبطملا ف . 



 “۳۱4 تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ةحابم اهونظ

 نوعباتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىمسو

 ."هدقت امك «ةعداخم كلذ لثم

 نوعداخي امناك هللا نوعداخي :ينايتخسلا بويآ لاقو

 ."لهسأ ناك ههجو ىلع رمألا اوتأ ول «نايبصلا

 ‹نيعتم ظافلألا يناعم يف ٠۸١1/[ ةباحصلا ىلإ عوجرلاو

 .مارح عادخلاو «ةيعرش وأ ةيوخل تناك ءاوس

 رامضإو «ةحابم ةروص راهظإ نمضتي دقعلا اذه نإف :ًاضيأو

 يف نودي ذإ رحب ةَرضاَح تناك يلا ةيرَقْلا نع مُّهلانساَو :ىاعت لاق (۱)

 كِلدك هیت ال نوُئسَي ال ٌمْوَيَو ًاعرش مهس مو مُهناتيح مهيتأئ ذإ تْبسلا

 ہُهكِلَْم هللا امو وطي مِل ْمُهْنِم هما تاق ذإَو »نوفي اولا اب محول

 ام اوس اّمَلَف » نوم ْمهْلَعَلَو مكر ىلإ ةرواغَم اولا اديدتش اباد مهب زا
 امي سيب باع اوُمَلَظ َنيِْلا الخأو ٍءوسلا نَع وَهي نيا ايجلأ هب اوك
 )نسا دَر اولوُك هَل ال هلع اوه ام نع اوت اُمَلَف » نوفي اولا

 .[١١۱-۳١١:فارعألا]

 .ةنيعلا يف كلام نب سنأو سابع نب هللا دبع نع راثآلا يف (۲)

 باب-۷ «ليحلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠۲/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .هوحنب «مزجلا ةغيصب ًاقلعم .عويبلا يف عادخلا نم ىهني ام

 .هب بوی نع ةنييع نب نایفس نع هفنصم يف هلصو ًاعیکو نآ رجح نبا رکذو

 ۲٠٤/١. قيلعتلا قيلغتو ٠٠۲/۱۲ يرابلا حتف :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۲

 يف اهجارخإب ةحابم ةريبكلا بلقنت الف ءرئابكلا ربكأ نم وه ام
 ةقيقح ”دصق اغنإو ءًالصأ هيف كلملا لقن دصقي مل يذلا عيبلا ةروص
 .ابرلا

 ال ةعيرشلا نإف «مارحلا ىلإ تضفأ ىتم قيرطلا نإف :ًاضيأو

 ‹نيضيقنلا نيب عمج ءةياغلا ميرحتو اهتحابإ نأل ءالصأ اهتحابإب يتأت

 امهيرحت نم دب ال لب «هيلإ يضفي ام مرحيو «"حابي نأ روصتي الف

 .لوألا نيعتيف ًاعطق لطاب يناثلاو ءامهتحابإ وأ

 رئابكلا نم هلعجو ابرلا مرح اغنإ عراشلا نإف :ًاضيأو
 ‹ررضلاو داسفلا مظعأ نم هيف ا( هلوسرو هللا ةبراحمب هلکآ دعاوتو

 !؟لیحلا نم نوکی

 ةدسفملا كلت تلازأ ةليلا هله یرتأ !بجعلا هلایف

 .ةدسفم تناك نأ دعب ةحلصم اهتبلقو ‹ةميظعلا

 نيذلا ةنجلا لهأ بقاع هناحبس هللا نإف :ًاضيأو

 ءارقفلا تح عنم مهدوصقم ناکو «("نیحبصم اهنمرصيل اومسقأ

 .فيرحت وهو .هدصق :عوبطملا يف ()

 .عاد نود "ءيش" ةدايزب .ءيش حابي :عوبطملا يف (۲)

 اهنمرصيل اومسقأ ذإ ةنحلا باحصأ انولب امك مهاهنولب انإل :ىلاعت لاق (۳)

 #*نومئان مهو كبر نم فئاط اهيلع فاطف *نونئتسي الو * نيحبصم



 1۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 هللا مهعنم مهقح عنم اودصق املف « "ذاذجلا تقو طقاستملا "نم

 .ةلمحج ةرمثلا

 هدحو ءانثتسالا "كرت ىلع تناك امنإ ةبوقعلاف :لاقي الو

 :نيهجول

 ءانثتسالا كرتو «لمعلا سنج نم ةبوقعلا نأ :امهدحأ

 بنذ ةبوقع فالخب هلام كالهإ ال «ىسنيو قوعي نأ «هتبوقع

 .بنذلاك نامرح اهنإف «نامرحلا

 اهدي ال :اولاق مهنأ مهنع ربخأ ىلاعت هللا نأ :يناثلا
 . 04کس كَل مول

 لخدم فصولا اذه نكي م ولف «كلذ ىلع ةبوقعلا بثئرو
 ناك «ةماتلا ةلعلا وه نكي مل نإف ءةدئاف هركذل نكي م ءةبوقعلا يف

 متنک نإ مکثرح ىلع اودغا نآ #*نيحبصم اودانتف #* ميرصلاک تحبصأف

 # نيكسم مكيلع مويلا اهنلخدي ال نأ ٭* نونتفاختي مهو اوقلطناف # نیمراص

 ٠۷-۲٠[. :ملقلا] (نیرداق درح ىلع اودغو

 .عاد نود "رمثلا" ةدايزب .رمثلا نم :عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو .داصحلا :عوبطملا يف (۲)

 .فيرحت وهو .در :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :ةيآلا ملقلا ةروس ٠٤.

 .فيحصت وهو .بنذو :عوبطملا يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳4

 .ةلعلا نم ًاءزج

 .دوصقملا لصجم نيريدقتلا ىلعو

 لامعألا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإف :ًاضيأو

 امنإ مرحلا ىلإ ةحابم اهتروُص يتلا ةليسولاب لسوتمللو ""«تاينلاب
 .هلمع رهاظ نم هب یلوأ هتینو «مرحلا هتین

 يبأ نع نسح دانسإب هريغو ةطب نبا ىور دقف :ًاضيأو

 تبكترا ام اوبکترت ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةريره

 .«ليحلا ىندأب هللا مراح اولحتستف «دوهيلا

 ."يذمرتلا هححصي امن هدانسإو

 دوهيلا هللا نعل» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نإف :اضيأو

 )١( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ١/ ٠١ «يحولا ءدب باتك يف «حتفلا عم ١-باب

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك

 هحیحص يف ملسمو ۳/۱١۱١ - ٠١۱١ هلوق باب-٥٤ «ةرامإلا باتک يف

 ...ةينلاب لامعألا امنإ ملسو هيلع هللا ىلص .

 . ١١١ :ص لیحلا لاطبإ (۲)

 .۸۷-۸۸ :ص مالسإلا خيشل ليلدلا نايب :رظناو ()

 ديج دانسإ اذهو" :ثيدحلل هركذ دعب١/١١٠ هريسفت يف ريثک نبا لاقو

 هلاجر يقابو «بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هقثو اذه ملسم نب دمحم نب دمحأو

 ."ملعا هللاو «حيحصلا طرش ىلع نوروهشم



 o“ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .""«اهنامثأ اولكأو اهوعابو اهولمجف «موحشلا مهيلع تمرح

 ."اهوطلخو [ب /۱۸۲] اهوباذآ :ينعی اهولمجو

 مسا امه ثدحيو «محشلا مسا اهنع لوزيل كلذ اولعف اغنإو

 .كدولا :وهو «رخآ

 م يهو «ةقيقحلل عبات ميرحتلا نإف ءلحلا ديفي ال كلذو

 .مسالا لدبتب لدبتت

 مسالا لدبتب لوزي الف «هتقيقحو هانعمل عبات هميرحت ابرلا اذهو

 لْمجلا ةروصب مسالا لدبتب محشلا ميرحت لزي مل امك عيبلا ةروصب

 .هللا دمج حضاو اذهو ءةباذإلاو

 اوعفتنا امنإ محشلا نيعب اوعفتني ل ""موقلا نإف :ًاضياو

 اهدصاقم نود ظافلألاو دوقعلا روص عم فقو نم مزليف «هنمشب

 ميرحت ىلع صني مل ىلاعت هللا نأل ؛كلذ مرحي ال نأ ءاهقئاقحو

 مهالحتسا ىلع مهنعل الو «محشلا سفن مهيلع مرح اغنإو «نمثلا

N)باپ- ۲ يوی باتک ي < ‹حتفلا عم 40/٤ هحیحص ف يراخبلا ةجرخأ  

 .مانصألاو ةتيملا عيب

 رمخلا عيب ميرحت باب-۳١ «ةاقاسملا باتك يف ۱۲۰۷ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .هوحن رباج ثيدح نمامهالك . ...ةتيملاو

 .۲۹۸/۱ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا (۲)

 .فيرحت وهو .دوهيلا :عوبطملا يف ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۳٦

 ىلإ رظنلا بجاولا نأ ىلع لد «هميرحت ىلع صني نإو «نمثلا

 .اهدبب الو «نيعلاب عافتنالا

 .هضوع لكأتو هعيبتف «ميتيلا لام برقت ال :لاقي نأ اذه ريظنو

 .هبرشتو همسا ربختف «رمخلا برشت ال :لاقی نأو

 «ةراجإ دقع اهيلع دقعثف «ةأرملا هذهب نزت ل :لاقي نأو

 .اهعفانم ينوتسأ امنإ :لوقتو

 .كلذ لاغمأو

 ام ةحابإ ؛ةنمضتملا ليحلا ميرحت وهو- لصألا اذهو :اولاق

 .ليلد ةئام نم رثكأ -هيلع هللا هبجوأ ام طاقسإ وأ «هللا مرح

 هدوصقم ناک ا «حيحصلا حاكنلا لقع ةروصب یتا هنآ عم )ل

 .حاكنلا ةقيقح ال ء«ليلحتلا

 ل اورظني و ایناز هومس مهنآ ةباحصلا نع تې دقو

 .ليلحتلا يف باب-٦ «حاكنلا باتك يف ٥٠۲ /۲ هننس يف دواد وبآ هاور (۱)

 يف ءاج ام باب-۷ «حاكنلا باتک يف ٤۲۷-۰٤۲۸ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."لولعم ثيدح" :لاقو .هل للحلاو للحا

 .هل للحلاو للحلا باب-۳۳ «حاکنلا باتک ين 1۲۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .۱۸۲۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل الا هححصو



 TY تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'دقعلا ةروص

 :هدنسم يف دمحأ هاور ام :ةنيعلا ميرحت ىلع يناثلا ليلدلا

 يبأ نب ءاطع نع شمعألا نع ركب وبأ انثدح رماع نب دوسأ انثدح

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع حابر

 اوعبتاو «ةنيعلاب اوعيابتو «مهردلاو رانيدلاب سانلا نض اذإ» :لوقي

 الف ءءالب مهب هللا لزنأ «هّللا ليبس يف داهجلا اوكرتو «رقبلا بانذأ

 ."هنید اوعجاری یتح مهنع هعفرپ

 يرصملا حيرش نب ةويح ىلإ حيحص دانسإب دواد وبأ هاورو

 يناسارخلا ءاطع نأ «يناسارخلا ""نمحرلا دبع يبأ قاحسإ نع

 یلص هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع هثدح ًاعفان نأ هثدح

 .هرکذف لوقی ملسو هيلع هلا
 .رخآلا امهدحأ دشي «نانسح نادانسإ ناذهو

 نوكي ال نأ فاخب امنإو ءريهاشم ةمئأف لوألا لاجر اماف

 رمع نبا نم هعمسي مل ءاطع نأ وأ ءاطع نم هعمس شمعألا

[1/A] 

 ٤۸١-٤۸۷. :ص ليلدلا نايب :يف ةباحصلا نع درو ام رظنا (۱)

 .۲۸/۲ دمحأ دنسم (۲)

 .بابلا ةيادب يف قبس امك «دواد يبأ ننس نم بيوصتلاو .هللا دبع :لصألا يف (۳)

 .قبس دقو «بابلا ثيدح وهو )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال نتسلا بيذهت ۱3۳۸

 نبا نع ًاظوفحم ًالصأ ثيدحلل نأ نّيبي يناثلا دانسإلاف

 .كلذك ةويحو ءروهشم ةقث يناسارخلا ءاطع نإف «رمع

 ةمئأ هنع ىور خيشف “"نمحرلا دبع وبأ قاحسإ امأو

 .مهريغو بويأ نب ىيحيو ثيللاو ةويح لثم «نييرصلا
 نب هللا دبع انثدح لهس نب يرسلا هاور :ثلاث قيرط هلو

 رمع نبا نع ءاطع نع ثيل نع دمحم نب نمحرلا دبع انثدح ديشر
 هرانیدب قحأ هنآ یری لجر انم امو «نامز انیلع یتا دقل :لاق

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس دقلو «ملسلملا هيخآ نم همهردو

 ةنيعلاب اوعيابتو مهردلاو رانيدلاب سانلا نض اذإ» :لوقي ملسو

 هعزني ال اًلذ مهيلع هللا لخدأ ءرقبلا بانذأ اوعبتاو ءداهجلا اوكرتو

 ."«مهنید ىلإ اوعجریو اوبوتی یتح

 .قبس امك بيوصتلاو .هللا دبع :لصألا يف (1)

 . ۱٠۹-١٠١ :ص لیلدلا نایب يف مالسإلا خیش اذکه هہرکذ (۲)

 ثيل قیرط نم ۳۱۹-۳۱۸/۳ ۰ ۳۱۳/۱-۳۱٤ ةيلحلا يف معن وبآ هجرحخأو

 .هوجن هب ءاطع نع
 هاورو «عفانو ءاطع نع شمعألا هاور" :لوألا عضوملا يف ميعن وبآ لاق مث

 ."هوحن رمع نبا نع ينامحلا دشار

 ءرمع نبا نع ءاطع ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه" :يناثلا عضوملا يف لاقو

 نع ينايتخسلا بويأ نع نيصح نب ةلاضف هاورو «هنع ًاضيأ شمعألا هاور

 .'رمع نبأ نع عفان



 ۳۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ظوفح هنأو ءالصأ ثیدحلل نأ نْيبي اذهو

 ؟ةنيعلا نع لئس هنأ سنأ ثيدح نم مدقت ام : "علاغلا

 .""«هلوسرو هللا مرح امم اذه «عدخي ال هللا نإ) :لاقف

 .عوفرملا مكح يف ظفللا اذه نأ مدقتو

 مرح امم اذه» :هلوقو «سابع نبا ثيدح نم مدقت ام :عبارلا

 ."(«هلوسرو هللا

 انثدح رفعج نب دمحم انثدح دمحأ مامإلا هاور ام :سماخلا

 ثيدح نم برح هاورو «ةيلاعلا نع قاحسإ يبأ نع “ةبعش
 ءليئارسإ ةدج ينعي ةيلاعلا هتدج نع قاحسإ وبأ ينثدح ليئارسإ

 :تلاقف .ةوسن يف ةشئاع ىلع تلخد :تلاق قاحسإ يبأ ةأرما اهنإف

 ٤۳۳١/١۲ ریبکلا مجعملا يف يناربطلاو ۲۹/۱۰ هدنسم يف ىلعي وبآ هاورو

 نع ءاطع نع كلما دبع قيرط نم مهلك ٤٤. /۷ نامإلا بعش يف يقهيبلاو

 .هوحن هب رمع نبا
 .ةنيعلا ميرحت ىلع ثلاثلا ليلدلا يآ )١(

 نود ةداعلاكو ءا يعاد ال ةدايز يهو ."ليلدلا" ةدايزب .ثلاثلا ليلدلا :عوبطملا ينو

 .اهتدايز ىلإ ةراشإ
 .قبس دقو (۲)

 .ًاضيأ قبس دقو (۳)

 .فيحصت وهو .ديعس :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱ £۰

 له نينمؤملا مآ اي :تلاقف ءةبحم مأ اهاس نم لوآ ناکف ؟نکتجاح

 يل ةيراج هتعب ينإف :تلاق .معن :تلاق ؟مقرأ نب دیز نیفرعت

 ةئامتسب اهتعتباف ءاهعيبي نأ دارأ هنإو ءاطعلا ىلإ مهرد ةئامنامشب

 تيرش امسئب :تلاقف «یبضغ يهو اهيلع تلېقأف دقن مهرد

 هللا لوسر عم هداهج لطبا دق هنا ًادیز يغلب «تیرتشا امسشبو

 ملكتت ملف انتبحاص تمحفأو .بوتي نأ الإ « ملسو هيلع هللا یلص

 ذخآ مل نإ تيارأ «نينمؤملا مآ اي :تلاقف اهنع لهس هنإ مث ءاليوط

 هلق ىًهناف بر نِم ةّظِعْوَم هَءاج نمف اهيلع تلف «يلام سار الإ
 ٩04 ٩ ّرسس ام

 «مرحع اذه نأ هيف بيرتست ال ًاملع نينمؤملا مأ دنع نأ الولف

 دق تناک نإ امیس ال ءداهتجالاب اذه لثم لوقت نأ "نسحتسی ل

 نم اذهو «رفك ابرلا لالحتسا نأو ءةدرلاب طبي لمعلا نأ تدصق

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲۷٠.

 ٠١/٤. ةيارلا بصن يف يعليزلا هدنسم نم دمحأ مامإلا نع هركذ (۲)

 نعو دمحأ مامإلا دنسم نع ء١٠١٠ :ص ليلدلا نايب يف مالسإلا خيش هركذو

 .ينامركلا برح

 .برح نع ۱٦۷ /۳ نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبأ هركذو
 ٥۲/۳ هننس يف ینطقرادلاو ۱۸٥ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع دنع وهو

 ۳۳۰-۴۳٠۱. ٠ /۵ یربکلا ننسلا ين يقهيبلاو
 .زجتست :عوبطملا يف (۳)



 14١ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .«هیغلبأ» :تلاق اذهو «مرح اذه نأ ملعی م هنأل روذعم ًادیز نکلو

 مواقي يتلا رئابكلا نم اذه نأ تدصق نوكت نأ لمتجيو

 ءاهردقب ةئيسو ةنسح لمع نم ةلزنب ريصيف ءداهجلا باوث اهمثإ

 ال هنأ ىلع ليلد اذهب نينمؤملا مآ مزجف :نيريدقتلا ىلعو

 داهتجالا لئاسم نم هذه تناك ولو «داهتجالا هيف غوسي

 كلذ ديز ىلع ةشئاع قلطت م ءةباحصلا نيب عازنلاو [ب /]

 .داهتجالا لئاسمب لطبت ال تانسحلا نإف

 :لقي م ًاديز نأل ءاهفلاخ دقو ةباحصلا نم ديزف :لاقي الو

 ىلع هلوق ىلع لدي ال دهتجلا لعفو هلعف لب «"لالح اذه"

 هوحنو عوجر وأ «ليوأت وأ ءةلفغ وأ وهس لامتحال «حيحصلا

 «هبتنا "اه هبن اذإف «هتدسفم ملعي الو ءيشلا لجرلا لعفي ام ًاريثكو

 تبلطو ءاهيتفتست ةشئاع ىلع تلخد اهنإف «هدلو مآ اميس الو

 و ءدقعلا كلذ نع عوجرلا ىلع لدي اذهو ءاهام سار ىلإ عوجرلا

 .كلذ ىلع رصأ هنآ ديز نع لقني

 ؟ةلوهجم ديز دلو مأ نإف «ثيدحلا توبث ملسن ال :ليق نإف

 ءةصقلا ةبحاص يه تناك امنإو «ثيدحلا ورت مل هدلو مأ :انلق

 .فيرحت وهو .هل :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14۲

 .تايعباتلا نم يهو «يعيبسلا قاحسإ يبأ ةآرما يهف ةيلاعلا امأو

 .اهب ملعأ وهو «قاحسإ وبآ اهنع ىورو ةشئاع ىلع تلخد دقو

 نأو ظوفحم هنأ ىلع لدي قايسو ةصق ثيدحلا ينو

 ةبلغ نظلا ىلع بلغي لب ‹ "اهعضتو ةصقلا هذه قلتخت مل ةيلاعلا
 «"ورمع اهجوز اهنع اهاور اذهو ءاه اهظفحو ءاهيف اهقدص ةيوق
 هريغ نع لدعلا ةياور :لوقي نم دنع اميس الو «"اهمهتي ملو

 .هل لیدعت

 «مهدعب نميف هوشف «نيعباتلا يف ًايشاف نكي مل بذكلاو
 لوسر جاوز هب نهربخ ام هتأرماو همآ نع يوري ناک مهنم ریثکو

 .هب جتحيو « ملسو هيلع هللا یلص هللا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ نّيبت ثیداحأ ةعبرأ هذهف

 : ةنيعلا مرح ملسو
 .ةنيعلا ظيلغت هيف يذلا رمع نبا ثيدح

 .هلوسرو هللا مرح امن اهنأ سابع نباو سنا ثيدحو

 .امه يعاد الو م" ةدايزب .اهعضت ملو :عوبطملا يف (1)

 .خسانلا نم وهس هلعلف «نوميم ىلإ برقآ يهو ةلمتع لصألا يف (۲)

 .فيحصت رهو .اههني :عوبطملا يف (۳)



 E“ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ""ةباحصلا هب لمع دقو «هقفاوي ام هل اهنم لسرملاو

 .ءاهقفلا قافتاب ةجح اذهو «فلسلاو

 ينلا نع ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور ام :"سداسلا

 امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ."«ابرلا وأ

 :نالوق هریسفت يف ءاملعللو
 .ةئيسن نيرشع وأ ءأدقن ةرشعب كتعب :لوقي نأ :امهدحأ

 نبا ثيدح يف هرسفف «كامس نع دمحأ هاور يذلا وه اذهو

 يف نيتقفص نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق دوعسم

 ءاذکب ءاسن ىلع وه :لوقيف ‹عيبلا عيبي لجرلا :كامس لاق «ةقفص

 .^اذکب دقنبو

 ءةروصلا هذه يف ابرلا لخدي ال هنإف «فيعض ريسفتلا اذهو

 .نينمثلا دحأب ةدحاو ةقفص يه امن إو ءانه نيتقفص الو

 نأ ىلع «ةنس ىلإ ةئاب اهكعيبأ :لوقي نأ :يناثلا ريسفتلاو

 .ةراشإ نودو «عاد نود "ضعب" ةدايزب .ةباحصلا ضعب :عوبطملا يف (۱)

 .ةنيعلا ميرحت ةلدآ نم (۲)

 )٤( دمحأ دنسم ۳۹۸/۱.

 :مقر ثيدحلا ليلغلا ءاورإ يف هقرط عومجم ينابلألا ححصو ٠١١ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 .ةّلاح نينامثب كنم اهيرتشأ

 وهو ]۱۸١/[ «هریغ هل ینعم ال يذلا ثيدحلا ینعم اذهو

 نمثلا ذخأي نأ امإ هنإف ‹ «ابرلا وأ امهسكوأ هلف» :هلوقل قباطم

 قباطم وهو ءامهسكوأ وه نوكيف لوألا نمثلا وأ «يبريف دئازلا

 عيبمو ةدحاو ةقفص يف ةئيسنلاو دقنلا يتقفص عمج دق هنإف

 ءاهنم رثكأ ةلجؤم مهاردب ةلجاع مهارد عيب دصق دق وهو «دحاأو

 الإ ىبأ نإف «نيتقفصلا سكوأ وهو «هلام سأر الإ قحتسي الو

 .ابرلا ذخأ دق ناك رثكألا

 ملسو هيلع هللا ىلص هظافلأل ريسفتلا اذه ةقباطم ربدتف

 .اهيلع هقابطناو

 نع رمع نبا نع دمحأ مامإلا هاور ام ريسفتلا اذه دهشي امو

 فلس نعو «ةعيب يف نيتعيب نع یھن هنأ» ملسو هيلع هللا یلص ينلا
 .'«عیبو

 لوؤي امهنم الك نأل «يهنلا يف نيدقعلا نيذه نيب هعمجف

 ةعيب يف نيتعيب نع يهنلا وه رمع نبا نع ۷١/١ دنسملا ين دمحأ هجرخآ يذلا (۱)
 ۰ .ةدحاو

 دنسملا يف دمحأ هجرخأ دقف «نيدقعلا نيب عمجلا نم ميقلا نبا هركذ ام امأ
 .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثیدح نم ۲۰۵ ۲



 “40 تاراجإلاو عويبلا باتك

 ابر ةقيقحلا ينو عيب رهاظلا يف امهنأل ءابرلا ىلإ

 نعل» هعفري دوعسم نبا ثيدح :ةنيعلا ميرحت ىلع لدي امو

 .”«هل للحلاو لحلاو هبتاكو هيدهاشو هلكومو ابرلا لكآ هللا

 دقع ىلع دهشيو بتكي انإ بتاكلاو نيدهاشلا نأ مولعمو

 .هبتكي الو ابرلا درجمب دهشي ال «ةداهشلاو ءةباتكلا ةزئاج هتروص

 ‹«حاكنلا ةروص ارهظأ ثيح «هل للحلاو لح اب هنرق اذهو

 .عيب الو «عيبلا ةروص نادهاشلاو بتاكلا رهظأ امك حاكن الو

 لكآلاو بتاكلاو نيدهاشلا ثيدحلا يف نعل فيك لمأتو

 لحما نعلو ءدقعلا كلذ ىلع هل نيعُلاو هل دوقعملا نعلف «لكوملاو

 وه لحلاو «هلجأل ليلحتلا دقعي يذلا وه هل للحلاف هل للحلاو

 لكأ ىلع ناعملا وه يبارملا نأ امك ءدقعلا ةروص راهظإب هل نيعملا

 ۲٠۸/۷. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠٠٠١ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأآ (۱)

 .هوحنب

 باب-۱۹ «تاقاسملا باتک يف ۱۲۱۸/۳-۱۲۱۹ هحیحص يف ملسم دنع وهو

 لكآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل» :ظفلب .هلكؤمو ابرلا لكآ نعل
 .(هلكؤمو ابرلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نعل» :ظفلب ٤٤۸/١ دمحأ مامإلا دنسم ين وهو

 لكآو «هل للحلاو للحلاو ءةلوصوملاو ةلصاولاو ةمشوتسملاو ةمشاولا ملسو

 .«هلكومو ابرلا

 .للحاب :عوبطملا يف (۲)



EESةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هب دوهشملا بوتكملا دقعلا ةروص راهظإب ابرلا
 .ملكلا عماوج يتوأ نم ىلع هللا تاولصف

 دقنب تمقتسا اذإ» :لاق هنآ سابع نبا نع حص ام :عباسلا

 «هيف ريخ الف ةئيسنب تعبف دقنب تمقتسا اذإو «ساأب الف دقنب تعبف

 .'هریغو دیعس هاور ««قروب قرو كلت

 « "ءاّتسب اهتعب مث دقنب ةعلسلا تمّوق اذإ كنأ همالك ىنعمو

 اذإو ءةلجؤم مهاردب ةلجعم مهارد ءارش يرتشملا دوصقم ناك

 ةعلسلا هنم دوصقملا عيب كلذ نإف .ساب الف «هب اهتعب مث دقنب اهتموق
 .ابرلا ال

 هللا لوسر لاق :لاق يعازوألا نع ةطب نبا هاور ام :نماثلا

 «عيبلاب ابرلا نولحتسي نامز سانلا ىلع يتأي» ملسو هيلع هللا ىلص
 .«ةنيعلا ينعي

 ' اميس الو هب داضتعالل حلاص وهف ًالسرم ناک نإو اذهو

 .هدكؤي ام عوفرملا نم مدقت دقو

 نبرشیل» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق ًاضیا هل دهشیو

 ۲۳٠٣/۸. قازرلا دبع فنصم يف وهو (۱)

 .فيرحت وهو .ةئيسنب :عوبطملا يف (۲)

 . ٠١١١۱١۳ :ص لیلدلا نایب باتک يف ةيميت نبا هرکذ (۳)
 .۲۱۸/۱ ثیدحلا بیرغ يف يباطخلا هاور دقو



 “¥4 تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'«اهمسا ریغب اهنومسي رمخلا يتم نم سان [ب ]٤/

 ةبلعث يبأ ثيدح نم يبرحلا ميهاربإ هاور اميف ًاضيأ هلوقو

 مث «ةحرو ةوبن مكنيد لوأ» : ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 «ضوضع كلم مث ءةيربجو كلم مث ءةحرو كلم مث ءةمحرو ةفالخ

 "*«ریرحلاو ّريٰلا هيف لحتسي
 ."”جرفلا :وه ءارلا فيفختو ءاحلا رسكب :ريلاو

 اهئامسأ رييغتب هنكلو «مراحنا لالحتسا نع رابخإ اذهف

 رمخلاو ابرلا يهو ءاهتحابتسا ىلإ ةليسو لعجت روص ““راهظإو

 .يذادلا يف باب-٣ «ةبرشألا باتك يف ۹۲-۹۱ ٤/ هننس يف دواد وبا هاور (۱)

 .تابوقعلا باب-۲۲ «نتفلا باتک يف ۱۳۳۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 .يرعشألا كلام يبآ ثيدح نم امهالك

 ۴٠۳١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ًابيرقت باتكلا سمخ نع ةرابع عوبطملاو .بيرغلا نم عوبطملا يف هدجأ مل (۲)

 .۲۹۳ /۲ نییماشلا دنسم يف يناربطلا هاورو

 نب ةديبع يبآ نع ةبلعث يبآ ثيدح نم ۱۰۸/٤ هدنسم يف رازبلا هاورو

 طقف مدلا لالحتسا ركذ هيفو «حارجلا

 نب ةديبع يبأ نع ةبلع يبآ ثيدح نم ۱۳۳۲١ /۲ هدنسم يف يمرادلا هاورو

 .ريرحلاو رمخلا لالحتسا ركذ هيفو «حارجل ا
 ٠٠٦/١". ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا (۳)

 .ةراشإ نودو عاد نود لصألا يف امل رييغت وهو .يف اهراهظإو :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14۸

 يمس يذلا مسالاب حابتسيو ءاهمسا ريغب اهنم لك ىمسيف انزلاو

 .ةثالثلا تعقو دقو «هب

 ليلد ««تیرتشا امسئبو «تیرش امسئب» :ةشئاع لوق ينو

 نأل ""بهذملا نم حيحصلا وه اذهو ءًأعم نيدقعلا نالطب ىلع

 .هيلإ ةليسو لوألاو ءابر دقع يناثلا

 م هنأل «حيحص لوألا دقعلا نأ :بهذملا يف رخآ لوق هيفو

 ."هلطبي ال هيلع يناثلا نایرطف هطورشو هناکراب

 ةليسو هلعج امنإو هتاذل ادوصقم نكي م هنإف «فيعض اذهو

 ال لوقلا اذهو ءهتحصب مكحي فيكف «مرحلا ىلإ قيرط وهف ءابرلا ىلإ

 .بهذملا دعاوقب قيلي

 رثكأب اهارتشا مث «دقنب ةعلس عاب نميف نولوقت امف :ليق نإف
 ۳0 ةئ هنم

 نأ الإ زوج ال هنأ ىلع : ”برح ةياور يف دمحآ صن دق :انلق

 ةنيعلا ةلاأسمك وهف ءابرلا ىلإ ةليسو ذختي اذه نأل ؛ةعلسلا ربغتت

 .ةروص اهسكع يهو «ءاوس

 ٠۸١. /۳ عانقلا فاشكو ء١۴ ٤/ فاصنإلاو ٤/ ٠۷١ عورفلا :رظنا (۱)

 ٤/ ٠٠١. فاصنإلاو ء٠١۷٠ ٤/ عورفلا :لوقلا اذه رظنا (۲)

 ."قروتلا" :مساب ةفورعملا ةلاسملا يهو (۳)

 )٤( نغم ا يف ةمادق نبا اهركذ ١/ ۲٠۳.



 14۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 اهنم لقآب ةلجؤم مهارد هتمذ يف بترت دق نيتروصلا ينو

 ينو «هتمذ تلغتشا يذلا وه عئابلا نيتروصلا ىدحإ يف نكل ءًأادقن

 .امهنيب قرف الف «هتمذ تلغتشا يذلا وه يرتشملا ىرخألا ةروصلا

 ۾ اذإ ؛ةيناثلا ةروصلا زوجت نأ لمتحي :""انباحصأ ضعب لاقو

 .ًاقافتا عقو لب ةاطاوم الو ءةليح كلذ نكي

 :نيقرفب ىلوألا ةروصلا نيبو اهنيب قّرفو

 .زاوجلا لصأ ىلع اهادع ام ىقبيف ءاهيف درو صنلا نأ :امهدحأ

 نم رثكأ «ةروصلا كلتب ابرلا ىلإ لسوتلا نأ :يناثلاو

 .هذهب لسوتلا

 ةنيعلا صاصتخا ىلع لدي ام صنلا يف سيلف :لوألا امآ

 .ةنيعلا ميرحت ىلع ةقلطم صوصنلا لب «ديقتت ىتح ىلوألا ةروصلاب

 :رعاشلا لاق دقنلا "وهو «نيعلا نم ةلعف ةنيعلاو

 "هبراضم تزيم فيسلا لصن لثم ىتف

 ٦/ ۲٠۳. ينغملا يف ةمادق نبا دمحم وبأ :وه لئاقلا )١(

 .۱۱۸/۱۳ برعلا ناسل يف امک «رمش هلاق (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 110۰

 ةجاح نم تقتشا امنإ ةنيعلا نأ نظأ انأ :يناجزوجلا لاق

 اهعيبيو ةعلسلا يرتشيف «قرولاو بهذلا نم نيعلا ىلإ لجرلا

 .ةجاح ةعلسلا ىلإ هب تسيلو «هيلإ جاتحا يذلا نيعلاب

 بابلا اذه يف ربتعملا نأل ؛كلذكف :يناثلا قرفلا امآو (

 هدصقلاو قافتالا نيب قرفلا هيف ربتعا ولو ءةعيرذلا وه ]1/۸٠١[

 .هنوربتعت ال متنأو «ىلوألا ةروصلا يف كلذ درط مزل

 ىلإ تعجر لب هيلإ ةعلسلا دعت مل اذإ نولوقت امف :ليق نإف

 ؟ةنيع كلذ نومست له «ثلاث

 صن دقو «قرولا اهنم دوصقملا نأل «قروتلا ةلأسم هذه :ليق

 ."اهمسا اهيلع قلطأو ةنيعلا نم اهنأ ىلع دواد يبأ ةياور يف دمحأ

 :اهتیهارك يف فلسلا فلتخا دقو

 قروتلا» :لوقي ناكو ءاههركي زيزعلا دبع نب رمع ناكف
 .“«ابرلا ةيخآ

 .ةيواعم نب سايإ اهيف صخرو

 . ۱١١ :ص ليلدلا نايب يف ةيميت نبا اذه همالك لقنو (۱)

 .ةلمتع يهو .نم :عوبطملا يف (۲)

 .ملعأ هللاو .دواد يبأ لئاسم نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل (۳)

 ٤۳١١ ٤٤١. ۳۰۳/۲۹ یواتفلا عومجمو ۱۱۹ :ص لیلدلا نایب رظنا )٤(

 .۱۱۹ :ص لیلدلا نایب رظنا (۵)



 110۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ناتصوصنم ناتیاور اهيف دمحأ نعو

 وبأ یور دقو «رطضم عیب هنأب امهادحإ يف ةهاركلا للعو

 "عیب نع یھن ملسو هيلع هللا یلص يتلا نا» يلع نع دواد
 .”«طضلا

وضع نامز سانلا ىلع يتايس :يلع نع دنسملا يٰفو
 » ° ض

 الو:ىلاعت لاق «كلذب رمؤي ملو «هدي يف ام ىلع “رسوما ضعي

 هللا لوسر ىهن» دقو «نورطضملا عيابيو مكب لْضَقْلا اوسنت

 ."ثیدحلا ا رکذو «رطضملا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص

 رطضم لجر نم عقت امنإ ةنيعلا نأ ىلإ راشأ هللا هحر دمحاف

 هنم يرتشي نأ ىلإ رطضيف « "ضرقلاب رسوما هيلع نضي «ةقفن ىلإ

 . ٠٠۹ :ص لیلدلا نایب رظنا (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 عيب يف باب-١۲ «تاراجإلاو عویبلا باتک يف ٦۷٦/۳-٥۷۷ دواد يبآ ننس (۳)

 ۷۳١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .رطضملا

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 .دواد يبأ ننسو دمحأ دنسم نم بيوصتلاو .فيرحت وهو «نمؤملا :لصألا يف )٥(

 .فنصملا مالك يف يتأي امو

 .هوحنب قباسلا دواد يبآ ثيدح وهو ١١١/١. دمحأ دنسم (0)

 (ضرقلاب رسوملا هيلع نضي «ةقفن ىلإ رطضم لجر) ةرابع تريغ عوبطملا يف (۷)

 .(ضرقلاب هيلع نضي رسوملا نأل دقن ىلإ رطضم لجر) :ىلإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 110۲

 نم اهعاب نإو «هنيع تناك ءاهعئاب هنم اهارتشا نإف ءاهعيبي مث ةعلس
 .قروتلا يهف هريغ

 لجؤم نمث هتمذ يف لصح دقف «نمثلا نيعضوملا يف هدوصقمو

 ملسب ابر هنكل ءاذه الإ ابرلل ىنعم الو «هنم صقنأ لاح نمثل لباقم

 .ةلوهسب ابر ناك ""هدعصي مل ولو ءةقشمب الإ ""هدوعص هل لصحجي مل

 نوکي نأ يهو -اهروص "فخ يهو- ةعبار ةروص ةنيعللو

 .ةئيسن الإ هعيبي الف عاتملا لجرلا دنع

 لجرلا دنع نوكي نأ ةنيعلا :لاقف كلذ ةهارك ىلع دمحأ صنو

 . ساب الف دقنو ةئيسنب عاب نإف ءةئيسنب الإ هعيبي الف عاتملا
 الف ةنيعلا ريغ ةراجت هل نوكي ال نأ لجرلل هركأ :اضيأ لاقو

 .دقنب

 ةئيسنب معئابلا نإف ءابرلا هتعراضمل كلذ هرك امنإ :ليقع نبا لاق

 . "ابلاغ ةدايزلا دصقي

won 

 .فيحصت وهو .هدوصقم :عوبطملا يف )١(

 .فيحصت وهو .هدصقي :عوبطملا يف (۲)

 .فيحصت وهو .تخأ :عوبطملا يف (۳)

 .۱۹۲ :ص دواد يبآ لئاسم يف اهوحنو ۲۹۲ ٦/ نغم يف ةياورلا هذه رظنا ()

 ٦/ ۲٠۲. ينغملا يف ةياورلا هذه رظنا )٥(

 )٩( ینغملا يف اذه همالک رظنا ۱/ ۲۹۲.



 1o تاراجإلاو عويبلا باتك

 رطضملا عيب يف لخدي هناب هنع هللا يضر "'انخيش هللعو

 لجرلا ناك اذإف «دقنلا رذعتل نوكي امنإ ةئيسنب يرتشي نم بلاغ نإف

 عاب اذإو ءةجاحلاو ةرورضلا لهأ ىلع هجبر ناك «ةئيسنب الإ عيبي ال

 .راجتلا نم ًارجات ناك ةئيسنو دقنب
 -ًايرحت اهدشأو اهروص حبقأ يهو- ةسماخ ةروص ةنيعللو

 هدنع لجر ىلإ نادمعي مث ءابرلا ىلع نآطاوتي نييبارتملا نأ يهو
 «هنم هضبقیو لاح نمشب يبرملل هعيبي مث «جاتحنا هنم هیرتشیف عاتم

 هيلع [ب ]۱۸٥/ اقفتا ام وهو «لجؤم نمثب يبرملل هايإ هعيبي مث

 .ائيش هيطعيو «هبر ىلإ عاتملا ديعي مث

 ةعلسلا تناك اذإو ءةثالث نيب اهنأل ؛ةيثئالثلا ىمست هذهو

 اللغ امهنیب الخد دق ةيئالثلا ينو .ةيئانثلا يهف ةصاخ امهنيب

 ."حاكنلا للحمك وهو ءابرلا نم هللا مرح ام امه للحي هنأ نامعزي

 ىفخت ال ىلاعت هلاو «جورفلا للع كلذو ءابرلا للحم اذهف

 .رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي لب «ةيفاخ هيلع

 .هللا هحر ةيميت نبا ينعي (۱)

 . ۱۱۸-٠٠۹ :ص ةيميت نبا مالسإلا خيشل ليلدلا نايب :رظنا (۲)
 .اهيرحتب ىتفأو ةيميت نبا مالسإلا خيش د -ةيثالثلا يآ اهنع لئم دقو (۳)

 .اهدعب امو ٤۳۹/۲۹ یواتفلا عومجم :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 هجرخأو :يرذنملا لاق مث «"”بابلا ثيدح يرذنملا ركذ
 . "لسم

 نم ةحئاجلا يف ملسم ثيدح :هّللا همر ميقلا نبا خيشلا لاق

 .حيحص اذهو «“رباج نع ريبزلا يبآ نع جيرج نبا ةياور

 ناميلس نع سيق نب دي نع نايفس ثيدح للع يعفاشلاو
 نع یھن ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» :رباج نع قیتع نب

 نايفس تعمس :لاق نأب «*«حئاوجلا عضوب رمأو «نينسلا عيب

 يف باب" :هيف بابلا ةمجرتو )٦١(. :مقر بابلا ٠۷٤٦/۳ دواد يآ ننس (۱)

 ."ةحئاجلا عضو

 نب رباج نع ريبزلا يب ثيدح دوصقملاو ءناثيدح دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف (۲)

 اهتباصاف ارت كيخأ نم تعب نإ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هللا دبع

 .«؟قح ريغب كيخأ لام ذخأت مب ءأئيش هنم ذحأت نأ كل لح الف ةحئاج

 .يتأيس امك «ملسم هجرخأو

 .حئاوجلا عضو-١۳ «عويبلا باتك يف ٠٠٠١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ةحئاج لاو نينس رامثلا عيب باب «تاراجتلا باتك يف ۷٤۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 . ٩/ ۱۲١ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۳)

 .حئاوجلا عضو باب-۳ «ةاقاسملا باتك يف ۱٠۹١ /۳ ملسم حيحص )٤(

 عضو باب-٣ ءةاقاسملا باتك يف ۱٠۹١/۳ هحيحص يف ملسم هجرخآ )٥(

 .حئاوجلا



 1o00 تاراجإلاو عويبلا باتك

 هتعمس ام يصحأ ال «هل ىتسلاجم لوط يف ًاريثك ثيدحلا اذه ثدحي

 ىلع ديزي ال ««حئاوجلا عضوب رما» :هیف رکذی ال «هترثک نم هثدحي
 دعب داز مث «نينسلا عيب نع یھن» ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ

 .«حئاوحلا عضوب رمآو» :كلذ

 ًامالك نينسلا عيب دعب ركذي سيق نب دیح ناکو :نایفس لاق
 ثيدحلا ينو «مالكلا ناك فيك يردأ ال ينأ الإ «حئاوجلا عضو لبق

 .'”حئاوج لا عضوب رمأ

 طئاح رمث لجر عاتبا :ةشئاع نع ةرمع ثيدح بابلا يفو

 یتح هيلع ماقو هجلاعف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نامز ين

 ال نأ فلحف «هنع عضي نأ طئاحلا بر لاسف «ناصقنلا هل نيبت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يرتشملا مآ تبهذف «لعفي

 ال نأ یلأت» ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «هل كلذ تركذف

 هيلع هللا ىلص ينلا ىتأف ءلالا بر كلذب عمسف ««أريخ لعفي

 .«هل وه هللا لوسر اي :لاقف ملسو

 ."”لاسرإلاب يعفاشلا هللعو

 4-14 /۳ مألا )۱(

 . "0/0 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 ١/ ٠٠٠. يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1٦

 نع ةرمع نع لاجرلا يبأ نع ديعس نب ىيحي هدنسأ دقو
 .هيبأ نع لاجرلا يبأ نب ةثراح هدنسأو ةشئاع

 ""ىري ال نم هلوات دقو «ةحئاجلا عضو يف حيرصب سيلو

 :ةلطاب تاليواتب ةحئاجلا

 يضارألا يف سانلا جاتجي ام ىلع لومحم هنأ :اهدحا

 امأف «مهنع جارخلا كلذ عضويف «نيملسملل اهجارخ يتلا ةيجارخلا

 .الف تاعيبملا ءايشألا يف

 .هجوب هلمتحجي ال ثيدحلا ظفلو نالطبلا ةياغ يف مالك اذهو

 ذئموي نكي مل هنأل ؛هيلع ثيدحلا لح حصي الو :يقهيبلا لاق

 ."جارخ نيملسملا يضارأ ىلع

 .ضبقلا لبق ةحئاجلا ةباصإ ىلع هول مهنإ :اهنمو

 هب معو رامثلا مكحلا اذهب صخ هنأل ؛لطاب ليوأت وهو
 .“همدع الو ]1/۱۸٦[ ضبقب هدیقی لو «لاوحألا

 عنم نإ تیآرأ» سنا ثیدح ینعم ىلع هولح مهنأ :اهنمو

 ١/ ٠٠١. يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۱)

 .عضو ىري :عوبطملا يف (۲)

 ٤/ ٠٠٠. راثالاو ننسلا ةفرعم (۳)

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا ٤/ ۳٠٠١.



 110۷ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'«هیخأ لام مكدحأ ذخأي مبف ءةرمثلا هللا

 .اهحالص ودب لبق اهعيب يف اذهو

 للع هنإف ءهلطبي ثيدحلا قايسو لطاب ليوأت اضيأ اذهو

 .كلذ ريغب ال ةحئاج لا ةباصإب

 باتك يف «حتفلا عم ٤١١/٤ هحيحص يف يراخبلا :هجرخآ سنا ثیدح (۱)

 .ةرضاخملا عيب باب-۹۳ «عويبلا

 .حئاوجلا عضو باب-۳ «ةاقاسملا باتك ين ۱٠۹١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 رمث عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» سنأ نع :يراخبلا ظفلو

 عنم نإ تيأرأ .رفصتو رمحت :لاق ؟اهوُهَر ام :سنأل انلقف .وهزي ىتح رمتلا

 .«؟كيخأ لام لحتست مب رمثلا هللا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 110۸

 “""هريغ ىلإ لوحي مث ءيش يف فلسلا باب
 ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث "بابلا ثيدح ركذ

 ذخأ زاوج وهو «ثيدحلا اذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا :هللا همحر

 ."اضوع هيف ملسملا ريغ

 :ناتروص ةلأسمللو

 «ملسلا دقع ءاقب عم هيف ملسملا نع ضواعي نأ :امهادحإ

 .هضبق لبق ملسلا نيد عاب دق نوكیف
 .اهريغ وأ ةلاقإب دقعلا خسفني نأ :ةيناثلا ةروصلاو

 ؟هيف ملسملا ريغ رخآ ضوع يف نمثلا فرصي نأ زوجي لهف

 باب" :هيف بابلا ةحرتو )٥۹(« :مقر بابلا ۷٤٤-۷٤٥ /۳ دواد يآ ننس (۱)

 ."لّوحُي ال فلسلا

 .۱۱۱/۰-۱۱۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 .لصألا يف اذك .هلبق يذلاو بابلا اذه نيب ريخأتو میدقت دجوي هنأ ظحالیو

 .ملعأ هللاو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبا ثيدح وهو (۲)

 .«هریغ ىلإ هفرصی الف ءيش يف فلسا نم»»

 ملسا نم باب-۰٠ «تاراجتلا باتک ين ۷٩٩ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .هريغ ىلإ هفرصي الف ءيش يف

 .۷۵۱ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ةراشإ نودو «عاد نود «"هنع" ةدايزب .هنع ًاضوع :عوبطملا يف (۳)



 11۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 يف دمحاو "ةفينح يبأو ”يعفاشلا بهذمف :ىلوألا ةلاسملا اماأف

 .هريخل الو هتمذ يف وه ن ال هضبق لبق هعيب زوج ال هنآ "هنع روهشما

 .“ًاعاجإ كلذ انباحصأ ضعب ىكحو

 دمحآ هيلع صن دقو «“هزاوج كلام بهذمف عامجإب سيلو

 نيد ةميق ردقب ًاضرع هضوع ذخأي نآ زّوجو «"عضوم ريغ ي
 .هيف حبري الو ضايتعالا تقو ملسلا

 ريعشلاو ةطنحلاب ةياورلا هذه تصح انباحصأ نم ةفئاطو

 ذخأي نأ زج مٺل ءيش يف ملسا نمو :"بعوتسملا يف لاق امك «طقف

 .نيتياورلا ىدحإ يف لاج هسنج ريغ نم

 ۲٠۳/۱. بذهملاو ۱٤۸/۳ طیسولا :رظنا (۱)

 ٠١١/۷. ريدقلا حتف حرشو ء۷۹ ١/ قئارلا رحبلاو ٠٠٠ /۳ ةيادملا :رظنا (۲)

 ٠٠۳. /۲۹ یواتفلا عومجمو ٦/ ٤۱٠١ ينغملا :رظنا (۳)

 يف ملعن الف «هضبق لبق هيف ملسُلا عيب امأ": ٤٠١/٦ يقغملا يف ةمادق نبا لاق )٤(

 ."افالخ هيرحت

 جاتلاو ٠١۸/۳ يقوسدلا ةيشاحو ٠۳٤١ :ص ربلا دبع نبال يناكلا :رظنا )١(

 ٥٤١/٤. ليلکالاو

 .ًابيرق فنصملا مالك نم دما مامإلا نع تالوقنلا يتاتس )١(

 هيقفلا «يرماسلا نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل بعوتسملا (۷)

 .ةئامتسو ةرشع تس ةنس هللا ههر يفوت ءةنينس نباب فرعيو «يضرفلا

 . ٠١١ /۲ ةلبانحلا تاقبط ليذ :رظنا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱11۰

 بوبحلا نم ةطنحلا نود ام ذخأي نأ زوجي :ىرخألاو
 .اهتميقب الو اهنم رثكأ ال ءةطنحلا ليك رادقمب «هوحنو ريعشلاك

 ةطنح “رك يف تفلسأ اذإ :بلاط يبأ ةياور يف هيلع صن
 رعشلا ناكم ذخاأت الو كقح نود وهو «ساب الف ًاريعش تذخاف
 ةو

 نأو «ةدحاو ةياور ةلأسملا تلعج انباحصأ نم ةثلاث ةفئاطو
 ىدحاو سنج امهنأ ريعشلاو ةطنحلا يف هلوق ىلع ءانب صنلا اذه

 .ىنغملا بحاص ةقيرط يهو

 ليكملا يف ةقلطم ةياور اوكح انباحصأ نم ةعبار ةفئاطو

 .هريغو نوزوملاو

 ةقيرط يهو «ةقيرطلا هذه ةحص ىلع لدت دمحأ صوصنو
 .هريغو “يربكعلا صفح يبأ

 ١/ ٠١۷. برعلا ناسل .ًازيفق نوتس مهدنع وهو «قارعلا لهأل لايكم :ّركلا (۱)
 .دعب عبطُي م هنم عويبلا باتكو .بعوتسملا بحاص يرماسلا مالك ىهتنا ()

 . ٠٠٤/۲۹ یواتفلا عومجم :يف اذه همالک رظناو

 ."هفالخ بهذملا يف حيحصلاو" :لاق ٤١١/١ ينم ا :رظنا (۴)

 .فيحصت وهو «يربطلا :لصألا يف (6)

 ةرئاسلا فيناصتلا هل «يربكعلا صفح وبآ «هللا دبع نب ميهاربإ نب رمع وهو
 .ةئامئالثو نينامثو عبس ةنس يفوت

 . ۱۹۳/۲-٠١١ ةلبانحلا تاقبط :رظنا



 ۱11 تاراجإلاو عويبلا باتك

 نإف :هعومج يف صفح يبأ طخ نم تلقن :يضاقلا لاق

 هلک لثم «هعون ريغ نم ذخاف «نزوی وأ لاکی امن هيف ملسأ ام ناک

 لاكي ال امم “"هتميق ذخأ نإ كلذكو «زاج ةدوجلا يف هنود وه ام

 .ءاش فيك نزوی الو

 ام دج مل اذإ :هللا دبع يبأل تلق دمحأ نع مساقلا نبا لقنو

 نود ناک اذإ معن :لاق ؟هذخایآ «هسنج نم هریغ هدجوو هيف ملسا

 ذخآ :لاقف «يلصوم ةطنح ريفق يف ملسأ امنأك «هل يذلا ءيشلا

 [ب ]۱۸١/ «دادزی ال ةدحاو ةليكب ريعش زيفق وأ ""یتلس هناکم

 سوواط هاور سابع نبا ثیدح رکذو «ذخاأی الف هقوف ناک نإو

 ءهيف تملسأ يذلا دجت ملف لجألا ءاجف ءيش يف تملسأ اذإ») :هنع
0( 

 .«نیترم حبرت الو «هنم صقناب اضوع ذخف

 ."هنمشب":ل ًاضيا ةلمتم لصألا يف )١(

 .ىواتفلا عومجم يف ال قفاوم تبئملاو

 .درجأ هل رشق ال ريعش تلسلاو «ىتلس ريعش زيفق ذخأي هنآ دارملا لعل (۲)

 ۰ . ٤٥/۲ برعلا ناسل :رظنا

 .ًاضرع :جيرختلا رداصم ينو .لصألا يف اذكه (۳)

 يف امک- هننس يف روصنم نب دیعسو ۱۹٣/۸-۰۱۷ هفنصم يف قازرلا دبع هاور )٤(

 نع ةنييع نب نايفس قيرط نم امهالك ء۱۷٤-١/٦١٤ ينغملاو ٤/۹-٠ ىلحلا

 .هب سابع نبا نع سوواط نع رانيد نب ورمع
 .رثألا اذه هحيحصت رذلملا نبا نع ٤٠٦/٦-٠٠۷ ينغملا يف ةمادق نبا لقنو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۲

 ىلإ ماعط يف ملسأ لجر نع دمحا لئس مرصأ نب دمحأ لقنو
 يرتشي معن :لاقف أراد وأ ًاراقع هنم يرتشي لجألا لح اذإف «لجأ
 .نزوی الو لاکي ال ام هنم

 مهارد لجر ىلإ ملسأ لجر تلقف دمحأ تلاس :برح لاقو

 مهاردلاب ريعشلا موق :لاقف «رب هدنع نكي مل لجألا لح املف ءرب يف

 ؟ةبرجأ ةرشع ريعشلا ذخأي ءةبرجأ ةرشع ربلا ناك اذإ :تلق .صقنأ

 )۱( ر :لاق
 . م

 :هوجوب نوعناملا جتحاف اذه فرع اذإ

 .فیدحلا :اهدحأ

(OD ae ye 

 عومجم يف ىلعي وبأ يضاقلا هلقن يذلا اذه يربكعلا صفح يبأ مالك رظنا (1)

 ٥٠٤/۲۹-٥٠٥., یواتفلا

 .بابلا ثيدح وهو .يردخلا ديعس يبآ ثيدح يآ (۲)

 باب-۱ «عويبلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۴)

 .يطعملاو عئابلا ىلع ليكلا

 .ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب باب-۸ «عويبلا باتك ۱٠١١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع امهالک

 .«هیفوتسی یتح هعبی الف ًاماعط عاتبا



 ۱۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 . "نمضي م ام حبر نع ملسو هيلع هللا یلص هیهن :ثلاغلا

 .هيلإ ملسملا ةمذ يف هنأل ؛هيلع نومضم ريغ اذهو

 انزوج ولف «هيلإ ملسملا ىلع هل نومضم عيبا اذه نأ :عبارلا

 .نانامض عيبملا يف یلاوتیف يرتشملل هيلع ًانومضم راص هعیب
 .مدقت امك عاجإ اذه نأ :سماخلا

 .هب اوجتحا ام ةلمج اذه

 يف مكعم مالكلاو ءدقعلا اذه زاوج باوصلا :نوزوجملا لاق

 :نيماقم

 .هزاوج ىلع لالدتسالا يف :امهدحأ
 .عنملا ىلع هب متللدتسا امع باوجلا يف :يناثلاو

 :لوقنف لوألا اماف

 ۷١- تاراجإلاو عيبلا باتك يف ۷٦۹-۷۷٥ /۳ هننس يف دواد وبا هجرخآ (۱)

 .هدنع سيل ام عيبي لجرلا يف باب
 يف ءاج ام باب-۹ «عويبلا باتک يف ٥۳۰۵-٥۳٦ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو .كدنع سيل ام عيب ةيهارك

 .عيبو فلس-١۷ «عويبلا باتك يف ٤١ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 نع يهنلا باب-۲۰ «تاراجتلا باتک يف ۷۳۷-۷۳۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 .نمضي م ام حبر نعو كدنع سيل ام عيب

 .امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم مهلك
 .۲۹۹۲ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 يف تفلسا اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع تبث :رذنملا نبا لاق
 صقنأ ًاضرع ذخف الإو هيف تفلسأ ام تذخأ نإف لجأ ىلإ ءيش

 .'دیعس هاور «نیترم حبرت الو «هنم

 .فلاخي ما ام ةجح وهو يباحص لوق اذهف

 ' لجأل كلذ ناكل «هيلع ةضواعملا تعنتما ولف ًاضيأو :اولاق

 :لاق هنا رمع نبا نع تبث دقو «ضبقلا هب لصتي م ًاعیبم هنوک
 عيباف عيقبلاب لبإلا عيبأ ينإ :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيتأ

 الر :لاقف ںیناندلا ذخآو مهاردلاب عیبآو «مهاردلا ذخآو «ریناندلاب

 .«ءيش امکنیبو اقرتفت مل ام ءاهموی رعسب اهذخأت نآ ساب

 وهو .ةبعش اهنأك تراصف اب ءايلاو ءًانيش ٌنيسلا تمجعأ لصألا يف (1)

 .قبس امك رثألا اذه ةاور نم ةبعش سيل ذإ «فيحصت

 باب-١٤٠ «تاراجإلاو عويبلا باتك يف ٦٥۰-٠٥۱ /۳ هننس يف دواد وب هاور (۲)

 .قرولا نم بهذلا ءاضتقا يف

 .فرصلا يف ءاج ام باب-٤۲ «عویبلا باتک يف ٥٤٤/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ريبج نب دیعس نع برح نب كامس ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال" :لاقو
 ."...رمع نبا نع

 .بهذلا نم قرولا ذخأ-١٠ «عويبلا باتك يف ۳۲۹/۷ یبتجما يف يئاسنلاو

 نم بهذلا ءاضتقا باب-١١ «تاراجتلا باتك يف ۷٠۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 .بهذلا نم قرولاو قرولا

 ۷ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 EEL تاراجإلاو عويبلا باتك

 امف ]1 هضبق لبق هتمذ يف وه نم نمشلل عيب اذهف

 صن دقو :اولاق !؟هريغب ملسلا نيد نع ضايتعالا نيبو هنيب قرفلا

 .هريغلو هتمذ يف وه نمل نيدلا عيب زاوج ىلع دمحأ
 يف وه نم ریغل هزاوج هنع نوکحي ال انباحصأ رثکا ناک نإو

 ةيميت نب سابعلا وبأ انخيش هاكح «عضاوم يف هيلع صن دقف هتمذ
۲ 

 . "هلع هللا ههر

 «ملسلا ىلع هوساق هتمذ يف وه نمل هعيب زاوج اوعنم نيذلاو
 .ملسلا نيدك هعيب زوجي الف نيد هنأل :اولاقو

 :نيهجو نم فيعض [ /۱۸۷] اذهو

 .هزاوج رمع نبا ثیدح يف تبث دق هنأ :امهدحأ

 انركذ دقف «هعيب عنم ىلع عمجم ريغ ملسلا نيد نأ :يناثلا

 .فلستسملا ريغ نم هعيب زوجي كلامو «هزاوج سابع نبا نع

 رثؤم قرفب اوقرفي مل هريغو ملسلا نيد نيب اوقرف نيذلاو

 .امهنيب ةيوستلا سايقلاو

 :نيهجو نم هنع باوحلاف ثيدحلا امأ :اولاقف

 .ميقلا نبا باتک لصأ يف ضایب (۱)

 ٥٠١. /۲۹ یواتفلا عومجم )۲(

 ٥.-. فاصنإلاو 14۳ :ص يلعبلل ةيميت نبا تارايتحا :رظناو



 ' ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1

 .مدقت امك هفعض :امهدحأ

 «رخآ ملس ىلإ هيف ملسملا فرصي ال نأ هب دارملا نأ :يناثلاو

 يهنم وهو نيدب نيد عيب ريصي ذئنيح هال ؛لجؤم نيعمب هعبي وأ
 امک «هیف روذح الف حبر ریغ نم رضاح ضوعب هعیب امأو « هع

 .رمع نبا ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا هيف نذأ

 عیب نم هنع یهن ام سنج نم وه كلذ نم هنع ىهن يذلاف
 عيب نم هيف نذأ ام سنج نم وه هنم زوجي يذلاو ءىلاكلاب ءىلاكلا

 .حبر ريغ نم «هريغب هتمذ يف وه نل دقنلا
 لبق ماعطلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يهن امآو

 وأ ليك نم ةيفوتلا قح هب قلعتملا وأ نيعملا يف وه امنإ اذهف ءهضبق

 .هضبق لبق هعیب زوج ال هنإف «نزو
 ءافيتسالا سنج نم هنع ضايتعالاف ةمذلا يف ام امأو

 عیبلاب ساقي الف «هل كلم ثودح ال «هنع هتمذ يف ام طوقس هتدئافو

 ًاضرع ملسلا نيد نع هنم ذخأ اذإ هنإف ءةمذلا لغش نمضتي يذلا

 موقي هلدب نأل هنید ينوتسملاك ناكف «هتمذ يف ام طقسأ هريغ وأ

 فورعملا عيبلاو «لاجب ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب يف اذه لخدي الو «هماقم

 يقهيبلاو ٥۷ /۲ هکردتسم يف مکاحلاو ۷۱-۷۲ /۳ هننس يف ينطقرادلا هاور (۱)

 .۲۹۰ /۰ یربکلا ننسلا يف
 ٠۳۸۲. :مقرب ليلغلا ءوارإ ين ينابلألا هفعضو



 ¥۱1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 طقس لب ءًائيش "كلم م "انهو .هارتشا ام يرتشملا كلمي نأ وه

 .هتمذ نم نيدلا

 لب «مهاردب مهارد هعاب هنا :لقُی مل هتمذ يف ام هافو ول اذهو

 .عيب هنإف اهلثمب ةنيعم مهارد هعاب ول ام فالخب هقح هافو :لاقي

 ءاهسنج ريغ نيعب وأ اهسنجب اهيلع ضواع اذإ نايعألا يفف

 .ًاعيب نكي مل اهسنجب اهافو اذإ نيدلا ينو .ًاعيب ىمسي

 هيف ءافيإ وه لب ءًاعيب نكي م اهسنج ريغب اهافو اذإ كلذكف
 .ةضواعملا ىنعم

 يف رب اضرع هنع هاطعأف لدغ "اح هنيضقيل فلح ولو

 .“نيهجولا حصا

 هب دیرأ هضبق لبق ماعطلا عيب نع يهنلا نأ :رخآ باوجو

 .“نافورعم نالوق هیفف عئابلا نم هعیب امآو «هعئاب ريغ نم هعیب

 عنملا درطا نينامضلا يلاوت تناك نإ عنملا يف ةلعلا نأل كلذو

 .هربغو عئابلا يف

 .فيرحت وهو .اذهو :عوبطملا يف )١(

 .فيرحت وهو .هكلمب مل :عوبطملا يف (۲)

 .هقح :عوبطملا يف ()

 ١١١/١١. فاصنإلاو ۳۹۲ ٦/ عورفلا :رظنا (5)

 )١( :ص ربلا دبع نبال يناكلا :رظنا  ۳٠۹نيبلاطلا ةضورو ٠٠۷ /۴١ فاصنإلاو ".



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱3۸

 نع هقلع عطقنت م عئابلا نأو ءاليتسالا مامت مدع تناك نإو

 نم عانتمالا نم نكمتي الو «خسفلا يف هعمط عطقني ثيجب- عيبا

 هعيب يف يهنلا درطي مل -هيف حبر دق يرتشملا ىأر اذإ ضابقإلا

 .هقح يف ةلعلا هذه ءافتنإل ءهضبق لبق هعئاب نم [ب /]

 .ةرثؤم ةلعب سيل نينامضلا يلاوتو ءرهظأ ةلعلا هذهو

 هيلعو هجو نم هل ةنومضم ةدحاولا نيعلا نوك نيب ينانت الو
 .نیرابتعاب هیلعو هل ةنومضم يهف «رخآ هجو نم

 نأ هل رجأتسملا نإف ؛ةراجإللا عفانمک !؟اذه يف روذح ياو

 دعب رامثلاكو «هيلعو هل ةنومضم ةعفنملا نوكتف هرجأتسا ام رجؤي

 عجر ةحئاج اهتباصأ نإو رجشلا ىلع اهعيبي نأ هل اهحالص ودب

 .ةريثك هرئاظنو هيلعو هل ةنومضم يهف «عئابلا ىلع

 لبق ةزئاج يهو «هلاقإلاب هيبش ةعئاب نم هعيبف :ًاضيأو
 ۰ .'ةحصلا ىلع ضبقلا

 عيبملا عيبو «"عازن الب هيف ةلاقإلا زوجت ملسلا نيدف :ًاضيأو

 ."نيلوقلا دحأ يف زئاج ريغ هضبق لبق هعئابل

 .حيحصلا :اهلعلو «لصألا يف اذك )١(

 ٠٠٠۲/١ بذهملاو ۷۹/١ يناودلا هكاوفلاو ۱۸/١ ءاهقفلا ةفحت :رظنا (۲) -

 ۳۳٤/۱. ررحلاو

 . ٠۹۱ /۲ ينغملاو ٠٠۷ /۳ نيبلاطلا ةضورو ٤۸/١ نيدباع نبا ةيشاح :رظنا ())



 ۱3۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 اذإف ءنايعألا عيب يف هنم لهسأ ملسلا نيد يف رمألا نأ ملعف

 ىلوأ ملسلا نيدف ضبقلا لبق اهعئابل عابت نأ نايعألا يف زاج

 ةلاقإلا فالخب اقافتا ضبقلا لبق هيف ةلاقإلا تزاج امك «زاوجلاب

 .نايعألا يف

 لبق عيبملا عيب زوجي ال سابع نبا نأ كلذ حضوي امنو

 ماعطلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يهنب هيلع جتحاو «هضبق
 .'”«ماعطلا ةلزنمب ءيش لك بسحأ» :لاقو ء«هضبق لبق

 اذإ هيلع وه نمم ملسلا نيد عيب زوج هنأ هنع تبثف اذه عمو

 هيف حبر م
 نوزوملاو ليكملا نيب الو هريغو ماعطلا نيب قّرفي ملو

 هضبقي وهف «هتمذ يف وه يذلا عئابلا نم انه عيبلا نأل ؛امهريغو

 يف ام هنع طقسي لب «ضبق انه سيل ةقيقحلا يف لب ءهسفنل هسفن نم

 اهلغش يف ال عرشلا رظن يف بولطم ممذلا ةءاربو «هتمذ اربتف هتمذ

 .ةدسفملا نم

 ينجأل ضوبقم ريغ عيب ءيش ىلع اذه سايق حصي فيكف
 !؟هنع هعئاب قلع عطقنت ملو «دعب لصحتي

 عيبملا عيب نالطب باب-۸ «عویبلا باتک يف ۱۱۹۰ /۳ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 .ضبقلا لبق
 .قبس امک (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۷۰

 ةدئاف يأف ءزاج هيلإ هداعأ مث هيف ملسملا مَّلس ول هنإف :ًاضيأو

 ¿1 ةقشمو ةفلك درجم الإ كلذ لهو هيلإ هتداعإ مث «هنم هذخأ يف
 !؟ةدئاف اهب لصحت

 لك ىلع مههقفو ةباحصلا ملع لضف فرعي انه نمو

 .مهدعب نم
 نمضي مل ام حبر نع ينلا يهنب مكلالدتسا اماو :اولاق

 ذخ» :سابع نبا لاق امک هيف حبري ال هنآو «هبجومب لوقن نحنف

 .«نیترم حبرت الو هنم صقنأب ًاضرع

 ينلا لاق امك «هموي رعسب هنع ضواعي نأ هل زوجن اغإ نحنف
 الر :ةمذلا يف دوقنلا عيب يف رمع نب هللا دبعل ملسو هيلع هللا ىلص

 .'«اهموي رعسب اهتذخا اذإ سأب

 نمثلا نع ضايتعالا زوج امنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاف

 .نمضي | اميف حبري الئل ؛هموي رعسب
 "ضرقلا لدب يف لصألا اذه ىلع دمحأ صن دقو

 الثل هموي رعسب هنع ضاتعي اغنإ هنآ نویدلا نم هریغو [1/۱۸۸]

 . "نمضي م امیف حبري

 .هج رخت قبس )

 .فيحصت وهو .ضوعلا :عوبطملا يف (۲)

 ٥٠١. /۲۹ یواتفلا عومجم :رظنا (۳)



 ۱۷۱ تاراجإلاو عويبلا باتك

 لاق امك ‹هموي رعسب هنع ضايتعالا زوج :كلام لاق كلذكو

 عيب نأ هلصأ نم نأل ؛ةصاخ ماعطلا ينثتسي كلام نكل «سابع نبا ٠

 ."هريغ فالخب زوجي ال ء«هضبق لبق ماعطلا

 وا ناويح وأ ضرعب هنع ضاتعي نأ :نیب قرف هنإف دمحأ امأو

 هوغو ضرعب ناک نإف «نوزوم وأ لیکب ضاتعی نأ نود «هوحن

 .كلامو سابع نبا لاق امک «هموی رعسب هزوج

 هنإف «نوزومب نوزوملا نع وأ ليكمب ليكملا نع ضاتعا نإو

 دجوت مل ناك ذإ «ضباقت ريغ نم ليكم اب ليكم ا عيب هبشي الئل هعنم

 .نيفرطلا نم ضباقتلا ةقيقح

 ارظن ةطنحلا نع ريعشلاك هنود وه ام هردقب ذخأ اذإ هزوج نكلو
 .ءيدرلا نع ديحلا ىفوتسي امك «ةضواعم ال ءافيتسا اذه نأ ىلإ هنم

 يو .ضباقت كانه طرتشي ال ذإ ةضواعملا زوج ضرعلا يفف

 هقح ردق ذخأ زوجو «ضباقتلا لجأل ةضواعملا عنم نوزوملاو ليكلا

 .هنع هللا يضر ههقف قيقد نم اذهو «ءافيتسا هنأل «هنود وأ

 هعيب انزوج ولف هل نومضم نیدلا اذه نإ مکلوق امو" :اولاق

 :نيهجو نم لطاب ليلد وهف ٠'نينامضلا يلاوت مزل

 ناك نيدلا نإف الصأ انه نينامض يلاوت ال :امهدحأ

 ٥۹-1٠٠. /۲ اطوملا :رظنا (1)

 .هللا ءاش نإ يلاتلا بابلا يف يتأتس هضبق لبق ماعطلا عيب ةلأسمو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۷1۲

 هيلع ًانومضم رصي ل هايإ هعاب اذإف ءهيلإ ملسملا ةمذ يف هل ًانومضم
 انومضم نوكي هجو يأ نمف «هيلإ ملسملا ةمذ ين ضوبقم هنأل ؛لاحب

 !؟عئابلا ىلع

 «هيلإ ملسملا ىلع هل انومضم ناكل هريغل هعاب ول لب

 .نانامض یلاوتیف ذئنیحو «يرتشملل هيلع ًانومضمو
 سيلو «نينامضلا يلاوت يف روذحم ال هنأ :يناثلا باوجلا

 .اهلجأل دقعلا مرحي ةدسفمل مزلتسم فصوب

 !؟فصولا اذه ريثأتل عرشلا لوصأ نم دهاشلا نيأو

 !؟نينامضلا يلاوت ىلع هداسف عراشلا قلع مكح يأو

 دقو «هل ريثأت ال يدرط وهف اذكه فاصوألا نم ناك امو

 يلا نع تبث دقو «نينامضلا يلاوت اهيف يتلا روصلا ركذ انمدق

 .ةمذلا يف عيبملا نمت نع ةضواعملا زوج هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسلا نيد نيبو هنيب قرف الو

 ىلع ناك هضبق نم نكمتلا لبق فلت اذإ عيبلاف ًاضيأو :اولاق

 دق يرتشملا اذه ناك اذإف «يرتشملا نم هضبق يذلا نمثلا ءادأ عئابلا

 بجاولاف يناثلا يرتشملا نم هضبق يذلا نمثلا ءادأ هيلعف هعاب

 .كلذ يف روذحم الف .رخآلا نامضب بجاولا ريغ اذه نامضب

 .رمع نبا ثیدح يف كلذو )١(



 ۱۷۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 تبث دق هنإف «عطقلا لبق ةرمثلاو ةراجإلا يف عفانملا هدهاشو

 [ب /۱۸۸1 نع نمثلا عضو اه ضراعم ال يتلا ةحيحصلا ةنسلاب

 اهيف فرصتلا زوجي اذه عمو «ةحئاج اهتباصأ اذإ يرتشملا
 يه امك هذخأ يذلا نمثلاب هيلع ةنومضم تراصل تفلت ولو

 ."”هعفد يذلا نمثلاب هل ةنومضم

 ىوعد حصت فيكف «"عامجإ هنم عنملا نإ" :مكلوق امأو :اولاق

 !؟سنأ نب كلام ةنيدملا ملاعو سابع نبا ةمألا ربح ةفلاخم عم عاجإلا

 صنلا نأو «سايق الو عامجإ الو ميرحتلا يف صن ال هنآ تبثف

 ىلإ درلا عزانتلا دنع بجاولاو «مدقت امك ةحابإلا نايضتقي سايقلاو

 . ملسو هيلع هللا یلص هلوسر یلإو هللا

 وأ ةلاقإب دقعلا خسفنا اذإ يهو ةيناثلا ةلاسملا امآو :للصف

 ؟هسنج ريغ نم ًاضوع ملسلا نيد نع ذخأي نأ زوجي لهف اهريغ
 :ناهچو هيف

 .ءاش امیف هفرصي مث هضبقي یتح كلذ زوجي ال :امهدحأ

 .ةفينح يبأ بهذم وهو «"رفعج يبأ فيرشلا رايتخا اذهو

 ."ةحئاجلا عضو باب" ٠٠ :مقر بابلا يف كلذ قبس دقو (1)

 . ۰۰۸-٥٠۹ /۲۹ یراتفلا عومجم :رظنا (۲)

 ٠٠٤/١. فاصنإلاو ء۱۸ ١/ ينغملا :رظنا (۳)

 )٤( ءاهقفلا ةفحت :رظنا ٠۸/۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۷4

 .هنع ضوعلا ذخأ زوج :يناثلاو

 ءةيميت نبا مالسإلا خيشو ىلعي يبأ يضاقلا رايتخا وهو

 .يعفاشلا بهذم وهو

 تزاجف ةمذلا يف رقتسم ضوع اذه نإف ؛حيحصلا وهو

 .هريغو ضرقلا نم نويدلا رئاسك هيلع ةضواعملا

 ضوعلا ذخأ زاجف دقعلا خسفب هيلإ عجر لام اذهف :ًاضيأو

 حيرص ةمذلا يف امع ةضواعملا يف رمع نبا ثيدحف :ًاضيأو

 .زاوجلا يف
 ىلإ هفرصي الف ءيش يف ملسأ نم» :هلوقب نوعناملا جتحاو

 .(«هربغ

 زج ملف ملسلا دقعب هيلإ ملسملا ىلع نومضم هنألو :اولاق
 .هيف ملسم لاك هتزايحو هضبق لبق هيلع ةضواعملا

 ولو «هفعض مدقت دقف ثيدحلاب مكلالدتسا امأ :نوزوجلا لاق

 اغنإو هريغ يف هيف ملسملا فرصي مل هنأل ؛عازنلا لحم لوانتي مل حص
 !؟ملسلا لام سأر نم هيف ملسملا نياف «هريغب ملسلا نيد نع ضواع

 ٠٠٤/١. فاصنإلاو ٤۱۸/١ ينغملا :رظنا (۱)

 ۳٠۲/۱. بذهملا رظنا (۲)



 Vo تاراجإلاو عويبلا باتك

 ًاضيأ هيف مالکلاف «هیف ملسملا سفن ىلع عنملا مكسايق امأو

 .سايق الو عامجإ الو «هنم عنملا يضتقي صن ال هنآ :مدقت دقو

 لام سأرو هيف ملسملا نيب قرفلا ناكل هميلست ردق ول مث

 انإ نمثلاو ءدقعلا سفنب نومضم هيف ملسملا نإف ءًاحضاو ملسلا

 !؟رخآلاب امهدحأ قحلي فيكف دقعلا خسف دعب نمضي

 .سايق الو عاجإ الو عنملا يف صن ال هنأ تبشف

 رئاس مكح خسفلا دعب لاملا سأر مكحف ءاذه فرع اذإف

 :نيهجول رخآ ءيش يف املس لعجت نآ زوج ال نويدلا
 .نیدب نيد عیب هنآ :امهدحأ

 ءيش يف ًاملس هلعج اذإف هيلإ ملسملا نامض نم هنأ :يناثلاو

 نيد ين زوج ام هيف زوجیو نمضي مل ام حبر كلذو «هيف حبر رخآ

 .تمسق اذإ تاعيبملا نامثأو «ضرقلا

 ضوعلا ضبق بجو رخآلا نع نيدقنلا دحأ هيف ذخأ اذإف

 .هيلع نومضم ريغ هنأل هموي رعسب فرص هنأل ؛سلجلا ين [آ /1

 ريغ نم نوزومب نوزوملا نع وأ ليكم ليكملا نع ضواع نإو

 .ضيوعتلا سلجم يف هضوع ضبق بجو نات وأ ریرحجب نطقک «هسنج

 طرتشی لھف ناویحلاو راقعلاک نوزوم وآ لیکم ریغب عیب نِإو

 :ناهجو هيف ؟ضيوعتلا سلجم يف ضبقلا

 .دحأ صوصنم وهو طرتشي ال :امهحصأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷٦

 .'طرتشي :يناثلاو

 نيدلا عيب هبشي ضوعلا ضبق ريخأت نأ نيلوقلا ذخأمو

 ام نيب ءاَسَنلا نأ حيحصلا وهو زاوجلا ذخأمو «هنم "نمف نیدلاب

 زاوج ىلع قافتالل ؛زئاج نوزوملاب ناويحلاك ءابرلا ةلع اهعمجي "ال

 الثم ةطنحلاك ابرلا هيف يرجي ام هعاب اذإ ةلأسملا هذه ريظنو

 نم رخآ اليكم وأ ةطنح نمثلاب ىرتشاف لجألا لحف «لجؤم نمشب
 :نالوق هيف ؟كلذ زوج لهف امهنيب ءاسنلا ابر عنتمي امم «سنجلا ريغ

 .عنملا :امهدحأ

 “بيسملا نب ديعسو “رمع نبا نع روثأملا وهو

 ٥-۱۱۲. فاصنإلاو 4۹۸4/٦١ ىغملا يف نيهجولا رظنا (۱)

 .عنمیف :عوبطملا يف ()

 .(ًألام نيءاسنلا) :ىلإ (ال ام نيب ءاسنلا) ةرابع تفحصت عوبطملا يف (۳)
 ٦/ ۲٠۳. ینخملا :رظنا (6)

 rr / هفنصم يف ةبيش يبآ نباو ۰۱۸/۸ هفنصم يف قازرلا دبع هاور ()

 .۳۳۳ ٤/ هفنصم يف ةبيش يبآ نبا هاور (0

 . ٠١١ /۲ دهتجملا ةيادبو ۳۳ /۹ ةنودملا :رظنا (۷)



 VY تاراجإلاو عويبلا باتك

 هبو (رذنملا نباو ةف یبأو ©” عفاشلا بهذم وهو

(O. . )0. )0( 
 وهو “"نيسحلا نب يلعو "ریبج نب دیعسو دیز نب رباج لاق

 .“اخیشو "يغملا بحاص رایتخا

 .“”باحصألا ةماع رايتخا لوألاو

 .مدقت امل زاوجلا حيحصلاو

 :هل تلقف نيسح نب يلع ىلع تمدق ديز نب هللا دبع لاق

 ةطنحلاب نومدقيف «لجأ ىلإ رمتلا ينرضح نمم عيبأو يلخن ذجأ ينإ

 ال :لاق «مهصاقأو مهنم عاتباف «قوسلاب اهنوفقويف لجألا لح دقو
 .' "يار ىلع كنم نكي م اذإ كلذب ساب

 ٠٤/۳. ملا :رظنا (۱)

 . ١/ ٠١١ نيدہاع نبا ةيشاح :رظنا (۲)

 ۳/٦ ينغملا :رظنا (۴)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع هاور ۸/ ۰۱٩هفنصم يف ةبیش يبآ نباو ٤/ ۳۳۳.

 )٥( يغملا :رظنا ١/ ۲٠۳.

 .ليلق دعب هنع رثألا فنصملا ركذيس )١(

 ) )۷ينغملا :رظنا ٦/ ۲٠٤.

 . 9۹-۹ ىواتفلا عومجم :رظنا (۸)

 .۳۳۷ ٤/ فاصنإلا :رظناو

 ) )۹يغملا :رظنا ٦/  ۲٦۳فاصنإلاو ٤/ ۳۳۷.

 )٠١( ينغملا يف ةمادق نبا رثألا اذه ركذ ٦/ ۲٠٤.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱3۷۸

 مهاردلاب ماعطلل ءارش اذهف ءةدوصقم ةليح نكي م اذإ ينعي
 ابر نمضتي ال هنأل ؛حصف لوألا دقعلا موزل دعب ءةمذلا يف يتلا

 .لضافت الو ةئيسن
 مهاردب ماعطلا هنم يرتشي نأ نوزوج كلذ نوعنمي نيذلاو

 يف مهاردب هنم هیرتشي وأ ءافو هنم اهذخأي مث «هيلإ اهملسيو
 .اهب هصاقی مث هتمذ

 رسي «هتمذ يف هل يتلا مهاردلاب هنم ماعطلا هءارش نأ مولعمو
 .ملعأ هللاو ءةفلك لقأو اذه نم

 .فيحصت وهو .ةئيسن :عوبطملا يف (1)



 13۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 "یفوتسی نآ لبق ماعطلا عیب يف باب
 ."اهرخآ ىلإ بابلا ثیداحأ رکذ

 ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 نع راطعلا نابأو مامهو ""نابيش ثيدح نم هننس يف يقهيبلا

 نع كهام نب فسوي نع ميكح نب ىلعي نع ریثک يبآ نب ییجي
 هللا لوسر اي :تلق :لاق مازح نب ميكح نع ةمصع نب هللا دبع

 نبا اي» :لاق ؟يلع مرحب امو اهنم يل لحجب امف «عويبلا هذه عاتبأ ينإ

 اذ نابآ ثیدح ظفلو [ب /] ««هضبقت یتح ایش عبت ال يخ

 . «هضبقت یتح هعبت الف ًاعیب تیرتشا

 دقو ةمصع نب هللا دبع ىوس امهطرش ىلع دانسإ اذهو

 )٩۷(. :مقر بابلا «۷ ۷٦۰-٠٩ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۱۳۰/۰-٠٤١ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 ءرمع نباو سابع نبا ثيدح جیرخت قبس ثیداحآ ةدع دواد وبأ رکذ دقو (۲)

 اهرظنيلف ءاهجيرخت عم انه اهركذ لوطي ءاهريغ ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذو

 .دواد يبأ ننس يف ءاش نم

 .اهنم ميقلا نبا مالک يف يتأي ام جيرخت يتايسو
 .فيحصت وهو .نايفس :عوبطملا يف (۳)

 ۳٠١/١. ىربکلا يقهيبلا ننس (6)

 .نابأو مامه قیرط نم ۸/۳-٩ هننس ين ينطقرادلا هجرخاو



۱Aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "یئاسنلا هب جتحاو «'"نابح نبا هقثو

 نب مزح نع حاد يآ نب ءاطع يلح نم ياسا یورو

 او هلع هلا یلص هلا لوسر تیتاف ءاشیقآ نا لبق یف ترف
o » e0 ۰ «۰۳ .  

 ٤ ”«هضبقت یتح هعبت 5 :لاقف «هل كلذ ترکذف

 ىلص يلا نع رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم حيحص ينو
 ىتح «ًاماعط لجرلا عیب نأ یهھن “[هنا] ملسو هيلع هللا

 داف ًاماعط یرتشا نم» هعفري ةريره يبآ ثیدح نم هيفو

 ."«هلاتکی یتح هب

 ) )1تاقثلا ٠١/ ۲۷.

 نأ لبق ماعطلا عيب-١٠ «عويبلا باتك ف ۷ ىبتجلا ننسلا يف هل یور (۲)

 .میکح نع اذه هثیدح :یفوتسپ

 نأ لبق ماعطلا عيب-١٠ «عويبلا باتك يف ۳۳١/۷ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 ٤۲۸۹٩. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ىفوتسُي

 .قاحلإلا ةمالع نود ةيشاحلا يف ةدوجوم يه امنإو «لصألا يف تسيل )٤(

 لبق عيبملا عيب نالطب باب-۸ «عويبلا باتك يف ۱١١١/۳ ملسم حیحص )٥(

 .ضبقلا

 لبق عيبملا عيب نالطب باب-۸ «عويبلا باتك يف ۱۱۱۲/۳ ملسم حیحص )٦(

 .ضبقلا



 ۱3۸1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 ًاماعط ىرتشا نم نأ ىلع ءاملعلا عجأ :رذنملا نبا لاق

 .'"هضبقی یتح هعیب هل سیلف
 ."اعاجإ ملعلا لهأ نم دحاو ريغ "نع كلذ ىكحو

 ¿۾ حص ناف ؛هزاوج نم يتبلا نامثع نع يکح ام امأو

 :ةديدع لاوقأ ىلع ءاهقفلا هيف فلتخاف ماعطلا ريغ امأف

 .ًانوزوم وأ ناک ًالیکم هضبق لبق هعیب زوجي هنآ :اهدحا
 .رذنملا نباو "روث وبأ هراتخاو كلام بهذم روهشم اذهو

 ىوس امو ءاهضبق لبق ضرألاو رودلا عيب زوجي هنأ :يناثلاو

 .ضبقلا لبق هعيب زوج الف راقعلا

 .هوحنب ۱۸۳/١ ينغملا :يف اذه هلوق رظنا (1)

 .ملعأ هللاو .ةدئاز اهلعلو «لصألا يف اذكه (۲)

 حرشو ٠۷۲/۲ دهتجنا ةيادبو ۳٤/١١ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا ()

 1/۰ ملسم حيحص ىلع يوونلا

 ء١٠٠٠ /۲ ملعملا يف يرزاملاو ٠١/ ٠۳۳١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا :يتبلا نامثع نع هاكح ()

 . ۱١/ ۱۷١ ملسم حرش يف يوونلاو ۱۸۸/٦-۱۸۹ ينغملا يف ةمادق نباو

 )٥( دیهمتلا :رظنا ۱۳/  "۲۷-۳۲٣:ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠١١.

 . ٠۷١ /۲ دهتجملا ةيادب :رظنا (0)

 ٠١١/١. قئارلا رحبلاو ء۹٥ /۳ ةيادملا :رظنا (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸۲

 لبق هعيب حصي الف ؛ًانوزوم وأ اليكم ناک ام :ٹلاثلاو

 .نكي م مآ ًاموعطم ناکأ ءاوس «ضبقلا

 نبا بهذم وهو “"هنع هللا يضر نامثع نع یوری اذهو
 وهو «"قاحسإو «"يعازوألاو داحو مكحلاو نسحلاو بيسملا

 .“لبنح نب دمحأ بهذم نم روهشملا

 .لاج هضبق لبق تاعيبملا نم ءيش عيب زوج ال هنآ :عبارلاو

 “نسحلا نب دمو “"يعفاشلاو سابع نبا بهذم اذهو
 .“دمحأ نع تاياورلا ىدحإ وهو

 .هراتخن يذلا حبحصلا وه لوقلا اذهو

۱) 

 ١/ ٠۸۹. ينغملاو ۳۳١٠/٠١ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا (۱)

 . ۱۸۹/٦ ينغملاو ٠۳/ ٠۳۳١ ديهمتلا :يف مهنع كلذ رظنا ()

 ٠۷۸۹. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا (۳)

 )٤( ينغملاو ء۱۷۸۹ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا ١/ ٠۸۹.

 ) )۵دیهمتلا :رظنا ۱۳/ ۳۳١ينغملاو ١/ ٠۱۸۹.

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 حيحص ىلع يوونلا حرشو ء۸٤ /۳ طيسولا :ةيعفاشلا بهذم يف رظناو
 ٠٠٦/۳. نيبلاطلا ةضورو ء٠۷٠-١٠/۹٦٠ ملسم

 ٠١١/٠١. قئارلا رحبلاو ٥۹. /۳ ةيادملا :رظنا (۷)

 نبال يبغملاو ۳۲٠/١-۳۲۷ -ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :رظنا (۸)

 . ۱۸۹ ١/ ةمادق



 AY تاراجإلاو عويبلا باتك

 نوزوملاو ليكملا عيب نم هعنم يف دمج باحصأ فلتخا دقو

 :قرط ةثالث ىلع «هضبق لبق
 نزولا وأ ليكلاب ةيفوتلا قح هب قلعت ام دارملا نأ :اهدحأ

 بحاصو يضاقلا ةقيرط ههو «ةربص نم زيفق وأ ةربز نم لطرك

 ."امهريغو ررحلا

 نکی مل نو «ةيفوت قح هب قلعت ام عی , اوعنمف اذه ىلعو
 اعيطق وأ عرذأ ةرشع هنأ ىلع ابوث ىرتشا نمک ءًانوزوم الو ًالیکم

 .مهردب ةاش لک

 «هنوزومو سنحجلا ليكم ناك ام هب دارملا نأ :ةيناثلا ةقيرطلاو

 ."امهوغو ديدحلا ةربژو ةربصلاك ًافازج هارتشا نإو
 موعطملا نم نوزوملاو ليكملا هب دارملا نأ :ةثلاثلا ةقيرطلاو

 لبق عابي ءيش لك :لاقف ءانهم ةياور يف هيلع صن «بورشملاو

 .[/۱۹۰] "برشیو لکؤي ام نزوی وأ لاکي ناک ام الإ «هضہق

 تایاور عپرأ هبهذم يف راصف

 ةدعاقلا ۷١ :ص بجر نبا دعاوقو ۱۸١/١ ينغملاو “۱ ررحلا :رظنا )١(

 .نوسمخلاو ةيناثلا

 «نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷١ :ص بجر نبا دعاوقو ١/ ۱۸١ ىنغملا :رظنا ()

 ٤/ ٤٩۰-٤٤۱. فاصنالاو

 ١/ ٠۸١. ينغملاو ۳۲٠/١ -ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :رظنا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸4

 .ةيفوتلا قح هب قتلعتي اب صتخ عنملا نأ :اهادحأ

 .هريغ وأ ناک ًاموعطم نوزوم وأ لیکم لک ين ماع هنآ :ةثلاثلا

 :هوجول ةياورلا هذه وه حيحصلاو

 عاتبأ ينإ هللا لوسر اي تلق مازح نب ميکح ثيدح :اهدحا

 ال يخأ نبا اي» :لاق ؟ يلع مرحب امو اهنم يل لحي امف عويبلا هذه

 .هيلع مالكلا انركذ دقو
 یھن)») تباث نب دیز ثیدح نم بابلا ف دواد وبآ هرکذ ام :يناثلا

 .""«عاتبت ثيح علسلا عابت نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 دقو «قودصلا ةقثلا وهف قاحسإ نب دمحم هيف ناك نإو

 .باتكلا اذه نم ةيمهجلا ىلع درلا يف هيلع مالكلا انيفوتسا
 نيذه ىوس ماعطلاب ةديقم اهلك ثيداحألا :ليق نإف

 مزل الإو ءةلدألا نيب ًاعج امهموهفمب اهمصخن وأ «ماعطلا ثيداحأب

 .مكحلا هب قلع دقو «مكحلا فصو ءاغلإ

 )٦۷(. :مقر بابلا اذه يف ۷٠٥ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 ۸ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ۱A تاراجإلاو عويبلا باتك

 :ناباوج اذه نع :ليق

 امإ «هريغ يفو صنلاب ماعطلا يف عنملا توبث نآ :امهدحا

 لک بسحا الو» :لاق هنأ سابع نبا نع حص امك ریظنلا سایقب

 .'«ماعطلا ةلزنمب الإ ءيش

 عم هضبق لبق ماعطلا عيب نع ىهن اذإ هنأل ءىلوألا سايقب وأ

 .ىلوألا قيرطب ماعطلا ريغف ءاهمومعو هيلإ ةجاحلا ةرثك
 .هعبت نمو يعفاشلا كلسم اذهو

 دافتسم وه امنإ عنملاب ماعطلا صاصتخا نأ :يناثلا باوجلا

 هضراع دقو فيكف ءةجح نكي م درجت ول وهو «بقللا موهفم نم

 ول ىتح «روكذملا سايقلاو ءًاقلطم عنملاب ةحرصملا ثيداحألا مومع
 .عنملا ىلع ًاليلد ماعطلا ىلع هسايق ناكل ةماعلا صوصنلا درت ل

 :نيقيرط نم هريدقت نکي اذه يف سايقلاو
 :ناقيرط هيف نيملكتملل مث «عماجلا ءادبإب سايق :امهدحأ

 .ةيولوآ سايق هنآ :يناثلاو .ةيوست سايق هنآ :امهدحأ

 ال هنإف ءقرافلا ءاغلإب سايق :نيلوألا نيقيرطلا نم يناثلاو

 الو ًادوجو مكحلا يضتقي ال ام الإ كلذ يف هريغو ماعطلا نيب قراف

 يتلا كلاسملا نأ هحضوي «ريثأتلا ميدع اهيف سلجملا قارتفاف ءًامدع

 امك «هريغ يف اهنيعب ةدوجوم «هضبق لبق ماعطلا عيب نم عنملا تضتقا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸٦

 .هنايب يتأيس
 لدي ماعطلاب كلذ نع يهنلا قيلعت :عنملل نوصصخملا لاق

 ميدع صخألا ناكل معألاب قلعت ول مكحلا نأل ؛ةلعلا وه هنأ ىلع

 !؟صاخلاب عراشلا هقلعيف ًاماع عنملا نوكي فيكف «ريثأتلا

 قيلعت نإف [ب ]۹١/ نيرمألا نيب ينانت ال :نوممعملا لاق

 لمتحي صاخلاب هقيلعتو «ميمعتلا ةدافإب لقتسم تاعيبملا مومعب مكحلا

 .ضراعتلا تبثيف «هب مكحلا صاصتخال نوكي نأ

 صاصتخا ريغ نم نييعتلا ىلإ اعد ضرغل نوكي نأ لمتجيو
 تناك ذئنيح ةراجتلا بلاغ نأل امإو «بطاخملا ةجاحل امإ ءهب مكحلا
 .هل موهفم الف «بلاخلا جرخ ماعطلا ركذ جرخف «هيف ةنيدملاب

 «ماعطلا يف تناك ةنيدملاب مهتاراجت بلاغ نإف ءرهظألا وه اذهو

 ركذ نكي ملف «كلذ فرع مهتريس نم موقلا هيلع ناك ام فرع نمو
 ناكل رهظألا وه كلذ نكي مل ولو .هب مكحلا صاصتخال ماعطلا

 ءاه ضراعم ال ةماعلا ثيداحألاو نالامتحالا ضراعت دقف ًالمتحم

 .اهبجومي لوقلا نيعتف
 تبث دق هنإف «عنملا مومعب لوقلا مكنكمي ال :نوصصخملا لاق

 لادبتسالا وهو «عيبلاب هضبق لبق ماعطلا ريغ يف فرصتلا زاوج ةنسلاب

 . هيلع ةفراصملاو هضبق لبق نمثلاب

 .قباسلا بابلا يف «رمع نبا ثيدح يف قبس امك (۱)



 AY تاراجإلاو عويبلا باتك

 :نيهجو نم باوجلا :نوممعملا لاق

 نم نيعتملا عيبملاو ةمذلا يف نمثلا نيب قرفلا :امهدحأ

 :ةئالث هوجو

 سيل عيبلاو هفلت روصتي ال ةمذلا ين رقتسم نمثلا نأ :اهدحأ

 .نيعتملا عيبملا ةلزنمب ناكل ًانيعم نمثلا ناك ول معن كلذك

 اعبت سيل هتمذ يف نمم وه اغنإ انه اه نمثلا عيب نأ :يناثلا

 يف زج مل «هتمذ يف وه نم ريغل ضبقلا لبق نمثلا عاب ولف «هريغل
 نم هريغو يعفارلا هحجر يذلا وهو «'”يعفاشلا يلوق دحأ
 ."هباحصأ

 لبق عيبملا ىلع دقعلا عنتما اهلجأل يتلا للعلا نأ :ثلاثلا

 :ةثالث ذخًآملا نإف ءاهرسأب نمثلا يف ةيفتنم هضبق

 .دقعلا خاسفناو فلتلل ةضرع هنوكو عيبملا رارقتسا مدع امإ

 .ةمذلا يف نمثلا نوكب ةنومأم ةلعلا هذهو

 ًاضيأ ةلعلا هذهو .عيبملا نع عطقنت مل عئابلا قلع نأ امإو

 .انه اه ةيفتنم

 ىلإ يدؤيف عئابلا ىلع نومضم وهو «حبرلل ةضرع هنأ امإو

 هل زوج اغنإ هنإف «نمثلا يف ةيفتنم ًاضيأ ةلعلا هذهو .نمضي م ام حبر

 ٠٠۷/۳. نيبلاطلا ةضور :رظنا (۱)

 .يوونلل عومجلا عم ٤١ /۸ يعفارلل زيزعلا حتف :رظنا ()



“AAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 الئل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هطَّرَش امك هموی رعسب هب لادبتسالا

 حبرلل اهارتشا اغنإ هنأل ؛علسلا يف اذه لثم لاقي نأ نكي الو

 فالخج ةدئاف ءارشلا يف نكي مل «نمثلا لثمب الإ اهعيب نم هانعنم ولف

 ال لاومألل ًاسوؤر تعضو امنإو "حبرلل عضوت م اهنإف «نامثألا

 .ةراجتلاو بسكلل ادروم

 لبق ]1/۱۹١[ قتعلا ذوفن متملس دق :نوصصخملا لاق

 لقانلا عيبلا نيبو هنيب قرفلا امف «كلملا ليزي فرصت وهو “”ضبقلا

 !؟كلملل

 ةوقلا نم قتعلل لعج عراشلا نأ امهنيب قرفلا :نوممعملا لاق

 يذلا صقشلا لخدأ ىتح هريغل لعجي م ام ءذوفنلاو ةيارسلاو

 ام هيلع قتعأ ىتحو «أرهق هيلع هقتعأو «ًارهق قتتعملا كلم يف كيرشلل
 .هب تافرصتلا نم هريغ قاحلإ حصي الف «""هذوفنو هتوقل هقتعي ل

 .فيحصت وهو .كلذل :عوبطملا يف (1)

 CAY /1 ينغملاو ٠٠١٦ /۳ نيبلاطلا ةضور :رظنا (۲)

 نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع ثیدح يف كلذو (۳)

 ىطعاف «لدعلا ةميق هيلع موف دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف «دبع يف هل ارش قتتعأ

 .(قتع ام هنم قتع دقف الإو «دبعلا هيلع قتتعو «مهصصح «ءاکرش

 اذإ باب-٤ «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ۱۷۹/١ هحيحص ي يراخبلا هجرخأ



 13۸۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 :روص يف هضبق لبق كلملا عيب متزوج دق :نوصصخملا لاق

 .هل ثراولا ضبق لبق ثاريملا عيب :اهدحأ

 .هضبقي نأ لبق هعابف "لجر قزر ناطلسلا جرخأ اذإ :ةيناثلا

 .هضبقي نأ لبق هعابف همهس لزع اذإ :ةللاثلا

 .ضبقلا لبقو لوبقلا دعب هعيبي نأ هلف ةيصولاب هكلم ام :ةعبارلا
 .اهضبقي نآ لبق اهعيبي نأ هل هيلع فقو ام ةلغ :ةسماخلا

 هلف دلاولا هعجرتسا مث هضبق اذإ دلولل بوهوملا :ةسداسلا

 .هضبق لبق هعیبی نأ
 .زاج ضبقلا لبق هعاب مث ""اديص تبثأ اذإ :ةعباسلا

 .ضبقلا لبق عيب وه هسنج ريغ نم نيدلاب لادبتسالا :ةنماثلا

 جرخو ناطلسلا هجرخي قزرلاو ثاريملا ىلع يعفاشلا صن

 ."هصن ىلع يقابلا

 .ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ًادبع قتعأ

 ًاكرش قتعأ نم باب-۱۲ «نامیالا باتک يف ۱۲۸١/۳ هحیحص يف ملسمو

 .دبع يف هل

 .رداصملا نم يتايس ام رظنا .هعيبي مث صخشل لالا تيب نم ناطلسلا هجرخي ام وه (1)

 دنع ةفيعض ةروصلا هذهو «ديصلل ةبوصنملا ةكبشلا يف عقو اذإ امكو (۲)

 .رداصملا نم يتأيس ام رظنا .ةيعفاشلا

 :يف اهريغو روصلا هذه نم قبس اميف رظنا (۴)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۹۰

 ىلع دمحأ صن دقو «""زئاج هضبق لبق رهملا عيب :ةعساتلا

 .""هضبق لبق اهجوز نم اهقادص ةأرملا ةبه زاوج
 لبق هيف فرصتلا زاج «.ضوع ىلع اهعلاخ اذإ :ةرشاعلا

 .""هريغو بعوتسملا بحاص هاكح «هضبق

 مدع يف ينعي“ عيبلاك وه :ررحلا ين تاكربلا وبأ لاقو
 ضبقلا لبق هيف فرصتلا زاوج

 لبق هيف فرصتلا زاج لام ىلع هقتعأ اذإ :رشع ةيداحلا

 هابشألاو ٠٠۰۹/۳ نيبلاطلا ةضورو ۸-٤۲۸4 يعفارلل زيزعلا حتف

 .۲۲۹-۲۳۰ /۰ يواحلاو ۳۳۲-۳۳۳ /۲ لیکولا نبال رئاظنلاو

 ۲٠۲/۸. فاصنإلاو ۰۱۲۸/۱۰ ينغملا :رظنا (۱)

 ال ًانوزوم وأ ًالیکم ناک ام نآ يف «عیبلا مکح قادصلا مكحو" :ةمادق نبا لاق

 ."ضبق ىلإ جاتحي ال هادع امو «هضبق لبق هيف فرصتلا امه زوج

 ٠١۸/٠١. ينغملا :رظنا (۲)

 ۲٠۲. /۸ فاصنإلاو ۲۸۷ /۱۰ ۰۱۲۸/۱۰ ینغملا :رظنا (۳)

 اليكم ناک نإ عيبلاو قادصلا يف ضوعلاك علخلا يف ضوعلاو" :ةمادق نبا لاق

 نإو «هضبقب الإ هيف فرصتلا كلي ملو .جوزلا نامض يف لخدي م ًانوزوم وأ
 .'هیف هفرصت حصو علخلا درجمب هنامض يف لخد امهریغ ناک

 .فيحصت وهو .عيبلاك :عوبطملا يف (6)

 )٥( ررحلا ۳۲۳/۱.



 ۱۹۱ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'"بعوتسملا بحاص هاكح «هضبق
 هيف فرصتلا زاج لامب دمعلا مد نع هحلاص اذإ :رشع ةيناثلا

 عنمو ."هضوع جرخأو الام هل فلتأ اذإ كلذكو «هضبق لبق

 ."عيبملاب هقحلأو هلك كلذ نم ررحلا بحاص

 عيبملا يف فرصتلا نيبو روصلا هذه نيب قرفلا :نوممعملا لاق

 يف فرصتلا ىلع طلسي ملف ءرقتسم ريغ هيف كلملا نأ هضبق لبق

 ضرعم ريغ رقتسم اهيف كلم ا نإف روصلا هذه فالخب لزلزم كلم
 اهيف فلتحم لب ءاهيلع عمجم ريغ اهيف تاضواعملا نأ ىلع «لاوزلل

 .هانرکذ امک

 :دحأ باحصأل ناقيرط اهيفو

 كلم دقع لك نأ يهو بعوتسملا بحاص ةقيرط :امهادحإ

 ةراجإلاك هضبق لبق ضوعلا كالهب ضقتني ناك نإف ضوعلا هب
 ضوعلا مكح هيف فرصتلا زاوج يف همكحف «عيبملا نع حلصلاو
 .عيبلا دقعب نيعتملا

 نيعتملا ضوعلا كالهب ضقتني [ب ]۹١/ ال دقعلا ناك نإو

 همكحف دمعلا مد نع حلصلاو قتعلاو علخلا ضوعو رهملاك هب

 .نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷۷ :ص بجر نبا دعاوق :رظنا )١(

 .نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷ :ص بجر نہا دعاوق :رظنا (۲)

 .۳۲۳/۱ ررحملا رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۲

 ةيصولاو ثاريلاك ضوع ريغب كلم امو «عيبلا دقعب كولمملا مكح
 “هضبق لبق زئاج هيف فرصتلاف ؛ةبهاو

 نب ورمع نع يراخبلا حيحص يف تبث دق :نوصصخملا لاق
 «رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا عم انك :لاق رمع نبا نع رانيد
 وقلا مامأ مدقتيف ينبلغي ناكف «رمعل بعص ركب ىلع تنكف
 مدقتی ال هکسمأ :يل لوقیو هرجزیف مدقتي مث «هدریو رمع هرجزیف
 هللا یلص هللا لوسر هل لاقف ملسو هيلع هللا یلص يڼلا يدي نيب

 :لاق هللا لوسر اي كل وه :لاقف ««رمع اي هینعب» : ملسو هيلع
 كل وه» : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف هنم هعابف «(«هینعب»

 ٣ '«تئش ام هب عنصاف هللا دبع اي

 .هضبق لبق «نوزوملاو ليكملا ريغ عيبملا يف فرصت اذهف
 ال ةبماب هيف فرصت اذه نأ بير ال :نوممعملا لاق

 :فالخ ضبقلا لبق فرصتلا اذه لشم يف انل نحنو .ةضواعملاب

 عيبلاب هيف فرصتلا نيب قرفنو هزوجي نم انباحصأ نمف

 .نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷۷ :ص بجر نبا دعاوق :رظنا (۱)
 .باحصألل ةيناثلا ةقيرطلا ميقلا نبا ركذي ملو

 ىرتشا اذإ باب-۷٤ «عویبلا باتک يف «حتفلا عم ۳۹۲/٤ يراخبلا حيحص ()

 نم باب-١۲ «ةبلا باتك يف «حتفلا عم ۲۱۹ /٥و . ...هتعاس نم بهوف ًائيش
 .قحأ وهف هؤاسلج هدنعو ةيده هل يدهأ



 ۹۳ تاراجإلاو عويبلا باتك

 هكلم نع جارخإ يه :لوقنو «قتعلاب ةبملا قحلنو ءةباب فرصتلاو

 ام حبرل ةضرع اهب فرصتلا نوكي الو «""نانامض هيف ""یلاوتی ال
 . عيبلا فالخب «نمضي ل

 لبق هعيب نم ةعناملا ةلعلا :لاقو ءاهعنم نم انباحصأ نمو

 فرصت نيب كلذ يف قرف الو «هفعضو كلما رارقتسا مدع :هضبق
(O. 

 فرصنو ۰

 انيوس “"قرفلا لطب نإو « ”ضعبلا لطب قرفلا حص نإف

 .تافرصتلا نيب

 ضبقلا لبق فرصتلا ىلع هيف ةلالد ال ثيدحلاف اذه ىلعو

 اذهو «هنيعتو هزيت عم نيبو هنيب ةيلختلاب لصح ريعبلا كلذ ضبق ذإ
 .ضبقلا يف فاك

 :ناتلع ضبقي مل ام عيب نم عنملل ركذ دقو

 .فيحصت وهو «ىلاوتت :عوبطملا ين )١(

 .فيحصت وهو .تانامض :عوبطملا يف (۲)

 .نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷۹ :ص بجر نبا دعاوقو ۲٤١ /۸ ينغم ا :رظنا (۳)

 ٠١١/۷. فاصنإلا :رظنا )٤(

 .فيحصت وهو .ضبقلا :عوبطملا يف )٥(

 .عيبلا :انه ضعبلاب دارملاو

 .فيحصت وهو .ضبقلا :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۹٤

 .عيبلا خسفنا فلت ول هنأل كلملا فعض :امهادحإ

 ول انإف ءنينامضلا يلاوت ىلإ يضفت هتحص نأ :ةيناثلاو
 لوألا عئابلا ىلع لوألا «يرتشملل ًانومضم ناک هانححص

 دحاولا ءيشلا نوكي فيكف «يناثلا عئابلا ىلع يناثلا يرتشملاو

 :نييضرم ريغ ناليلعتلا ناذهو !؟هيلع ًانومضم صخشل ًانومضم
 متينع “نإ ؟كلملا فعضب “نونعت ام :لاقيف :لوألا امأ

 ؟رخآ ًارمآ وا هب خسفنی هخسف بجوی ببس هيلع ارط ول هنآ هب

 !؟عيبلا ةحص نم عنام هنإ متلق ملف لوألا متينع نإف
 ًاعرش ةحصلا مدع نيبو ءىراط ببسب خاسفنالا نيب ةمزالم يأو

 .القع وأ

 .هيف رظننل هنايب مكيلعف رخآ ًارمأ كلملا فعضب متينع نإو
 هيف رهظت الو ءًاضيأ كلذكف يناثلا ليلعتلا ]1/٠۹١[ امو

 ةهب صخشلا ىلع ًانومضم ءيشلا نوك نإف مكحلا يضتقت ةبسانم

 .ًالقع الو ًاعرش عنتم ريغ ىرخأ ةهجب هل ًانومضمو ( ٠
 نوزوجت متنأو فیک هعانتما ىلع لیلد ال هنآ هدر يف يفکیو

 رجؤملا ىلع هل ةنومضم ةعفنملاو !؟"”هرجاتسا ام ةراجإ رجاتسملل

 .نودنعت :عوبطملا ين (1)
 .له :عوبطملا يف (۲)
 ٠٤/٦. فاصنإلا :رظنا (۳)



 °1۹0 تاراجإلاو عويبلا باتك

 .يناثلا رجأتسملل هيلع ةنومضم يهو

 ءاهوصأ ىلع تعيب اذإ اهحالص ودب دعب رامثلا كلذكو

 تفلت نإو ءًاقافتا يقس ىلإ تجاتحا اذإ عئابلا ىلع ةنومضم يهف

 . "هلو هيلع ةنومضم يهف ةحئاجب

 :لاق نيليلعتلا نيذه فعض ينيوجلا يلاعملا وبأ ىأر ال اذمهو

 .رابخألا وه امنإ عيبلا نالطب ين دمتعملاو كلذ ىلإ ةجاح ال

 نم هلعجيو هضبق لبق عيبملا يف فرصتلا عني يعفاشلاف

 الإ كلذك ةفينح "وبأو .دمحأ نع ةياور وهو «ًاقلطم عئابلا نامض

 .راقعلا يف

 نكي ام :نالوقيف هبهذم نم روهشملا يف دمحأو كلام امأو

 ‹يرتشملا نامض نم وهف دقعلاب نيعتملا وهو هضبق نم يرتشما

 ضبقلا نم نكمملا :نالوقيو «"دمحأو هيف فرصتلا زوج كلامو

 .كلذ ين ليصفت ىلع ضبقلا ىرجم راج
 وه يرتشملا ىلإ نامضلل لقانلا نأ دمحأ بهذم رهاظف

 زاوج نأ هبهذم رهاظ كلذكو «هسفن ال ضبقلا نم نكمتلا

 )١( فاصنإلا :رظنا ۷٤/١.

 ) )۳.(هيف فرصتلا نازوجب دمحأو كلامو) :ىلإ تفرح عوبطملا يف ةرابعلا

 !!لصألا يف رييغتلا ىلإ ةراشإلا نود ًامئادو ءرييغتلا اذه لث يعاد الو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹٦

 كلذ نظ نمو «هيلع ًاينبم الو نامضلل ًامزالم سيل هيف فرصتلا
 نامض نم نوكي ثيح فرصتلا زوجي هنإف «مهو دقف هباحصأ نم
 يف امك ًاضيأ سكعلابو «ةراجإلا عفانمو نمثلا يف انركذ امك مئابلا
 .ةنيعملا ةربصلا

 عقو اذإو :رصتخملا يف لاقف اذهو اذه ىلع يقرخلا صن دقو

 نم وهف «هضبق لبق فلتف دودعم وأ نوزوم وأ ليكم ىلع عيبملا
 . ئابلا لام )0 „۾

 یتح هعیب زج مل هضبق ىلإ جاتحي ام یرتشا نمو :لاق مث (۳)
)0( 

 . هصفي

 ۴ ۳ .اهلقني یتح اهعبی مل ماعط ةربص یرتشا نمو :لاق مث
 عمو اقافتا ةيلختلاو نكمتلاب يرتشملا ىلع ةنومضم ةربصلاف

 ."دمحا صوصنم اذهو «""اهلقني ىتح اهعیبي ال اذه

 ثيح «نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا ۷٤-۷١ :ص بجر نبا دعاوق ًاضيأ رظناو (1)

 .كلذ ررق

 .ينغملا عم ۱۸١/١ يقرخلا رصتخم :رظنا (۲)
 .فيرحت وهو .هعيب :عوبطملا يف (۴)

 .ينغملا عم ۱۸۸ / ١ يقرخلا رصتخ )٤(

 .ينغملا عم ۲١٠/١ يقرخلا رصتخ )٥(

 .فيرحت وهو .اهضبقي :عوبطملا يف ()

 ) )۷ينغملا :رظنا ١/ ۲٠۲.



 ۱13۹۷ تاراجإلاو عويبلا باتك

 مات مدعب للعم يهنلا نأ ةلاسملا يف حيحصلا ذخاملاف

 خسفلا ف عہطي هنإف «هنع عئابلا ةقالع عاطقنا مدعو ءاليتسالا

 حبرلا هرغيو هيف حبر دق يرتشملا ىأر اذإ ضابقإلا نم عانتمالاو

 املظ ولو خسفلا ىلع ليحتلا ىلإ ىضفأ ارو «هنم هنيع قتيضتو

 .اذهب دهاش عقاولاو ةاداعملاو ماصخلا ىلإو

 هيف فرصتلا نم يرتشملا عنم ةميكحلا ةلماكلا ةعيرشلا نساح نمف

 ء[ب/۱۹۲1 هنع مطفنیو عئابلا "قلع عطقنتو «هيلع هؤالیتسا متي یتح

 ال يتلا حلاصملا نم اذهو «ضابقإلا نم عانتمالاو خسفلا يف عمطي الف

 كلذ ىرحتي عرشلاب راجتلا نم هل ةربخ ال نم نإ ىتح «عراشلا اهلمهي

 .ةدسفملا باب دسو ةحلصملا نم هنظ يف ال هدصقيو

 لبق هعاب اذإف اذه ىلعو «نيتلعلا كنيت نم ىوقأ ةلعلا هذهو

 .ةلعلا هذه ءافتنال حيحصلا ىلع زاج هعئاب نم هضبق

 دوجول هعئاب نم هعيب عني نينامضلا يلاوتب يهنلا لّلع نمو

 .  .ةلاقإلا هبشي هعئاب نم هعيبف ةلعلا

 «عيب يه انلق نإو ضبقلا لبق ةلاقإلا زاوج نيلوقلا نم حيحصلاو

 هيلع ةفراصملاو عيبملا نمشب لادبتسالا يف رمع نبا ثيدح جرخ اذه ىلعو

 .هريغ عم ال دقاعلا عم ةفراصمو لادبتسا هنإف «هضبق لبق

 .فيحصت وهو .نع :عوبطملا يف (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱3۹۸

 "دنع سيل ام عيبي لجرلا يف باب
 «عیب يف ناطرش الو «عیبو فلس لحي ال» :ثیدح رکذ

 اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث «"ثيدحلا

 ليحلا ميرحت يف صن وهو تالماعملا لوصأ نم لصأ ثيدحلا

 :ماكحأ ةعبرأ ىلع لمتشا دقو ةيوبرلا

 ىلع لكشأ دقو «عيبلا ين نيطرشلا ميرحت :لوألا مكحلا

 دحاولاف «نيدساف اناك نإ نيطرشلا نإ ثيح نم هانعم ءاهقفلا رثكأ

 .امرحي مل نيحيحص اناك نإو نيطرشلا ركذل ةدئاف ياف «مارح

 ابوث ىرتشا نميف قاحسإو دمحأ لاق :رذنملا نبا لاقف

 هنحط طرتشاو ًاماعط وأ «هتراصقو هتطايخ عئابلا ىلع طرتشاو

 .(۷۰) :مقر بابلا ۷1۹/۳-۷۷٥ دواد يبآ ننس (۱)

 ٩/ ١٠٤٤-٠٤٠١. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 لج ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 .«كدنع سيل ام عیب الو «نمضت مل ام حبر الو «عیب يف ناطرش الو «عیبو فلس

 ءاج ام باب-۹ «عويبلا باتک يف ۴-٥۳٦ ۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو «كدنع سيل ام عيب ةيهارك يف

 .عيبو فلس-١۷ «عويبلا باتك يف ۳٤١ /۷ ىبتجما يف يئاسنلاو

 نع يهنلا باب-٣ «تاراجتلا باتک يف ۷۳۷-۷۳۸ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ًارصتخ .نمضي ( ام حبر نعو كدنع سيل ام عيب

 .۲۹۹۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 1۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ؛نيطرش طرش نإو «زئاج عيبلاف ؛ءايشألا هذه دحأ طرش نإ :هلمحو
 .رطاب عيبلاف

 ."هريغو ىلعي وبأ يضاقلا هرسف اذهبو

 نأ وهو «مرثألا اهاكح ةيناث ةياور هريسفت يف دمحأ نعو
 .اهاطی الو دحأ نم اهعیبی ال نأ یلع اهیرتشی

 .نيدسافلا نيطرشلاب هرسفف

 هنع يجنلاشلا ديعس نب ليعامسإ اهاكح ةثلاث ةياور هنعو

 .“ةنس يمدخت نأو ءنمثلاب اهب قحأ انأف اهتعب اذإ :لوقي نأ وه

 هل ىقبيف «عئابلاب ناقلعتي نيطرشلا نأ ةياورلا هذه نومضمو
 يهو عيبلا دعب ةقلعو «ةمدخلا يهو ميلستلا لبق ةقلع ناتقلع اهيف

 .اهب قحأ هنوک

 «ةدم عيبملا ةعفنم ءانثتسا وهو «حصيف ةمدخلا طارتشا امأف

 .هوحنو ةبادلا بوكر ءانشتساك

 يف وه يذورملا ةياور يف لاقف «نمثلاب اهب قحأ هنوك طرش امأو

 .۳۲۲ ١/ ينغملا :رظنا (۱)

 ٦/ ٠۲۲. ينغملا يف اذك .هحرش يف يضاقلا كلذب هّرسف (۲)
 .۳۲۲ ٦/ نغم ا يف ةياورلا هذه رظنا (۳)
 ١/ ٠۲۲. ينغملا يف ةياورلا هذه رظنا ()

 )١( ينغمل ا :رظنا ١/ ١٠١١ء عورفلاو ٤/ ٠٠.



V1ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .٠ «عیب يف ناطرش ال» ملسو هيلع هللا یلص ينلا ثیدح ینعم

 لوألا نمثلاب عيبلا نوكي نأو هايإ هعيبي نأ طرش هنأل ينعي

 .عیب ين ناطرش امهف
 ."عيبلا اذه زاوج ديعس نب ليعامسإ هنع یورو

 لمحو «طرشلا داسف عم هزاوج ىلع انباحصأ ضعب هلواتو

 .هدحو طرشلا داسف ىلع يذورملا ةياور

 .هابأي دمحأ [/۱۹۳] صنو دیعب لیوأت وهو

 دوعسم نبا ثيدح دمحأل تركذ :ديعس نب ليعامسإ لاق

 “نإ اه تطرشو ةيراج ةيفقثلا بنيز يتأرما نم تعتبا» :لاق هنأ

 رمعل كلذ تركذف «هب اهتعتبا يذلا نمثلاب "اه يهف اهتعب

 الو زئاج عيبلا :دمحأ لاقف "«طرش اهيف دحألو اهبرقت ال :لاقف

 ٠ .هج رخت قبس ثیدحلا (۱)

 ٦/. ينغملاو ٠٠١/١ -ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :رظنا (۲)

 ) )۳ىغملا :رظنا ١/ ٠١١ .

 ) )6ينغملا رظنا ١/ ١۷١.

 .ينغملا نم بيوصتلاو .ينأ :لصألا يف )٥(

 .ينغملا نم بيوصتلاو .يل :لصألا يف (0)

 ٦/۸« فنصملا يف قازرلا دبعو ء١11۱ /۲ اطوملا يف كلام :رثألا اذه ىور (۷)

 ۳۳٠٣/١. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو . ۱۳۳ /۲ هننس يف روصنم نب دیعسو

 هللا دبع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع قيرط نم مهلك



 1۷۰۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 كلذ يف رمع لقي ملو «ةأرملل دحاو طرش اهيف ناك هنأل ءاهبرقي
 ( "٩ اف" :عيبلا

 :هجوأ ةثالث نم طرشلل دمحأ حيحصت ىلع لدي اذهف

 عني م ءادساف طرشلا ناك ولو «"اهبرقي ال" :لاق هنأ :اهدحأ

 .اهنابرق نم

 نم عناملا نأ ىلع لدف «طرشلاب كلذ للع هنآ :يناغلا

 "هنأل ؛طرشلا كلذ لاطبإ نمضتي اهئطو نأو «طرشلا وه نابرقلا

 .اهيلإ اهدوع عنتمیف «لمحت دق

 ةدحو هركٍذف «"ةأرملل دحاو طرش اهيف ناك" :لاق هنأ :ثلاثلا

 .نيطرشلا نع وه اغنإ يهنلا نأل ؛هدنع حيحص هنأ ىلع لدي «طرشلا

 زئاج عيبلا نأ ةحيرص ةياور انباحصأ ضعب هنع ىكح دقو

 .هب دوعسم نبا

 .السرم رمعو دوعسم نب هللا دبع نع هللا ديبع ةياورو

 :ص يئالعلل ليصحتلا عماجو ٠٠٤ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا

 .۲۳ /۷ بیذهتلا بیذهتو ۲

 .ةراشإ نودو عاد نود «"هنإ" ةدايزب .دساف هنإ :عوبطملا يف )١1(

 . ٠١١/١ ينغملا يف ةياورلا هذه رظنا (۲)

 ‹ةراشإ نودو «ةرورض نود لصألا يف امل رييغت وهو .اهنأل :عوبطملا ين (۳)

 .حيحص ريبعتلاف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰۲

 .'حيحص طرشلاو

 ال هنأل ؛"ةهاركلا ىلع ءطولا نم هعنم يضاقلا لم اذهو

 .طرشلا داسف عم هدنع هميرحتل ىنعم

 . دقعلا اذه ةحص يف فالتخالل ةهبشلا ىلع ليقع نبا هلمحو

 يف طرش ىتم هنأ دمحأ مالك رهاظ :درجلا يف يضاقلا لاقو

 دقعلا ةحلصمل «نيدساف وأ نيحيحص اناك ٌءاوس «لطب نيطرش دقعلا

 .همومعب المعو «ثيدحلا رهاظب ًاذخأ «هتحلصم ريغل وأ

 طرشلا نيب اوقرفي ملف ةفينح يبأو يعفاشلا باحصأ امأو

 ىلص يلا يهنل «دحاولا طرشلاب عيبلا لطي :اولاقو «نيطرشلاو

 الف ةحيحصلا طورشلا امأو «طرشو عيب نع ملسو هيلع هلا

 هعاب وه نإ عئابلا طرتشيو ءيشلا يرتشي لجرلا يف ديعس نب يلع لقن دقف )١(

 .نازئاج عيبلاو طرشلاف «نمشلاب هب قحأ وهف

 ١/ ٠١. -ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا يف ىلعي وبآ اهركذ

 . ٠١١/١ ينغملا :يف يضاقلا نع اذه رظنا (۲)

 . ٦/ ۱۷١ ينغمل ا :يف ليقع نبا مالك رظنا (۳)

 ٦/ ٠۲۲. ينغملا :يفن اذه يضاقلا مالك رظنا ()

 )٥( طسوألا يف يناربطلا هاور  ۳٠/١ننسلا ماعم يف يباطغلاو ٠۲٤١ /۳ء

 ىلحلا يف مزح نبا هقيرط نمو ء1۱۲۸ :ص ثيدحلا مولع يف مكاحلاو

1-0/۸ 

 يلا نأ» هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح يبأ قيرط نم مهلك



 .1V تاراجإلاو عويبلا باتك

 '".ترثك نإو دقعلا يف رثؤت
 .الصأ هل رثأ ال هنأ اوأرو «نيطرشلاب دييقتلا اوغلأ ءالؤهو

 .هنم ةدارم ريغ ثيدحلا دوصقم نع ديعب لاوقألا هذه لكو

 هريسكتو بطحلا لمح طرتشي نأ وهو لوألا لوقلا امأف

 عئابلا ةعفنم طارتشا نإف «ديعبف كلذ وحنو هتراصقو بوثلا ةطايخو

 .ناطرشلاو طرشلا دسف ًادساف ناك نإ :عيبملا ي

 !؟عفانم وأ نيتعفنم وأ ةعفنم نيب قرف ياف ًاحيحص ناك نإو

 اعيب عمج دق دقع وه :اولاق طرشلا اذه نوححصملاو اميس ال

 ."' نيحيحص اناكف ءًاررغ انمضتي م نامولعم امهو ةراجإو
 نيتعفنم ىلع ةراجإلا داسفل بجوملا امف كلذك ناك اذإو -

 بطحلا عئاب ىلع طرتشي نأ نيب قرف يأو !؟ةعفنم ىلع اهتحصو
 !؟هربسکتو هلم وأ هلقنو هلم وأ «هلمح

 فعضأف «نادسافلا ناطرشلا وهو :يناثلا ريسفتلا امأو

 .«طرشو عیب نع یهن ملسو هيلع هللا یلص
 .ةيميت نباو ناطقلا نباو يوونلاو ةمادق نبا هفعض ثيدحلاو

 بصنو ۳٦۸/۹ يوونلل عومجماو ۳۲۳ ۰۱٦۸ ۱۱۰-۰۱۱۱ /۱ ینغملا :رظنا

 ٠١۲/۲۹. مالسإلا خیش یواتف عومجمو ۱۸-۱۷ ٤/ ةيارلا

 ۹٩/ ۳۹۸-۳٦۹. عومجمناو ۰٤۸/۳ ةيادهلا :رظنا (۱)

 ٠١٤/١. يغملا :رظنا (۲)



a:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف ةدئاف الف «هنع يهنم دسافلا دحاولا طرشلا نأل ؛فعضأو

 .عيب يف نيطرشب دييقتلا
 زاوجل اماهيإو [ب/١۹۳٠] ظفللا يف ةدايز نمضتي وهو

 .ىنعم اب ةلخ ةدايز هنأل ؛هلثم عراشلا ىلع عنتم اذهو «دحاولا

 قحأ وهف اهعاب نإ هنأ طرتشي نأ وهو :ثلاثلا ريسفتلا امأو

 هعيبت نأو «هريغل اهعيبي ال نأ :نيطرش نمضتي كلذ نأو «نمشلاب اهب
 الف ًادساف ناك نإ امهنم دحاو لك نإف ؛ًاضيأ كلذكف «نمثلاب اهايإ

 ءهلثم حيحص ىلإ همامضناب دسفت مل ًاحيحص ناك نإو «نيطرشلل رثأ
 .كلذ وغو نهرلاو ليجأتلا طارتشاو نيمضلاو نهرلا طارتشاك

 :تاياور ثالث ةلاسملا هذه يف دمحأ نعو

 .طرشلاو عيبلا ةحص :نهادحإ

 .امهداسف :ةيناثلاو

 .'طرشلا داسفو عيبلا ةحص :ةثلاثلاو

 رمع قافتا ىلع ةحصلا يف دمتعا امنإ هنع هللا يضر وهو

 ن ءعيبلا يف نيطرشلا وه اذه ناك ولو «كلذ ىلع دوعسم نباو

 ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا ي ثالثلا تاياورلا هذه رظنا (۱)

 ۲۹۱ :ص بجر نبا دعاوقو 1/٤ عورفلاو 1/٦ ينغملاو »۱1/1

 ٤/ ٠۴۳". فاصنإلاو ٠١١ ةدعاقلا

 .ناطرشلا :عوبطملا يف (۲)



 1V۰ تاراجإلاو عويبلا باتك

 ةلأسملا يف هدنع ناك اذإ هنإف «هبهذم ةدعاق ىلع دحأ لوقل هفلاخب

 نم هفلاخي نمم بجعيو «دحأ لوقل هكرتي مل «حيحص ثيدح
 .هريغ وأ بحاص

 هللا ىلص ينلا ثيدح ىنعم يف وه :يزورملا ةياور يف هلوقو
 هيبشت لب ءًاحیرص هنم ًاریسفت سیل ««عیب يف ناطرش ال» ملسو هيلع

 .قباطي سيلف ريسفت هنآ ردق ولو «ثيدحلا ىنعم ىلع سايقو
 .مدقت امك «ثيدحلا دوصقمل

 ثيدحلا يف ليق ام دعبأ نمف درجا يف يضاقلا ريسفت امآو

 نهرلاك هتحلصم نم وه ام وأ دقعلا هيضتقي ام طرش نإف ؛هدسفأو

 طورشلا تددعت «فالخ الب زئاج ءاذك دقنو نيمضلاو ليجاأتلاو

 .'”تدحتا وأ

 ينلا مالك ريسفت ىلوألاف «لاوقألا هذه فعض نبت اذإف

 :لوقنف «همالکب همالک رسفنف «ضعبب هضعب ملسو هيلع هللا یلص

 نعو «ةقفص يف نيتقفص نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهن اذه ريظن

 نع دوعسم نب هللا دبع نبا نمحرلا دبع نع كامس ىورف
 نیتقفص نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق هیبآ

 ينغملاو ۲٦۸/١ بذهملاو ١/ ٠١ يقوسدلا ةيشاحو ٤۸/۳ ةيادملا :رظنا (1)

 ٦/۳



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷۰٦

mewe ۰0( ( 

 . «هفهفعص ي

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع ننسلا ينو

 .«ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم»

 ًادقن ةرشعب كعيبأ :لوقي نأب ةعيبلا يف ناتعيبلا ترف دقو

 .ةئيسن نيرشعب وأ

 :نيهجو نم ثيدحلا نعم نم ديعب اذهو
 .دقعلا اذه يف ابرلا لخدي ال هنأ :امهدحأ

 .نينمثلا دحأب ةدحاو ةقفص وه اغنإ نيتقفصب سيل اذه نآ :يناثلا

 نمشلاب ذخأ اذإ هنأ مولعمو ءابرلا وآ ""نيسكوآلا نيب هددر دقو
 .ثيدحلا ىنعم اذه سيلف .ابر نكي مل دقعلا اذه يف ديزألا

 .۳۹۸/۱ هدنسم يف دمحآ هاور (۱)

 ٠١١١. مقر ثيدحلا ءليلغلا ءاورإ يف عقرط عومجم ينابلألا ححصو

 باب-١٥ تاراجإلاو عویبلا باتک يف ۷۳۸-۷۳۹ /۳ هننس يف دواد وب هاور (۲)

 نع يهنلا يف ءاج ام باب-۱۸ «عويبلا باتک يف ٥۳۳/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 نسح ثيدح" :لاقو ««ابرلا وأ امهسكوأ هلف» :هلوق نود .ةعيب يف نيتعيب

 . ...ةعيب يف نيتعيبب-۷۳ «عويبلا باتك يف ۳٤۰-۳٤٠ /۷ یبتجما يف يئاسنلاو

 ۲۹٥۵. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .فيحصت وهو .نييلوألا :عوبطملا ي ()



 ¥1۰ تاراجإلاو عويبلا باتك

 كنم اهذخآو «ًأدقن ةرشعب ةعلسلا هذه ذخ :لوقي ناب رّسْفو

 .اهنيعب ةنيعلا ةلأسم يهو «ةئيسن نيرشعب

 هدوصقم ناك اذإ هنإف ؛ثيدحلل قباطملا ىنعملا وه اذهو

 سكوأ وهو «هلام سار الإ قحتسي ال وهف ةلجآلاب ةلجاعلا مهاردلا

 ذخأ دقف ءرثكألا نمثلا ذخأ نإو امهسكوأ ذخأ هذخأ نإف «نينمللا

 .ابرلا وأ ]1/٠۹٤[ نینمثلا سکوأ نع هل دیع الف .ابرلا

 يف ناطرشلا هنيعب وه اذهو «ىنعملا اذه ريغ ثيدحلا لمتجب الو

 «هب ءافولا ىلع اطراشت امهنأل «هسفن دقعلا ىلع قلطُي طرشلا نإف ؛عيب

 ىلع قلطي برضلاك ءًأريثك طورشملا ىلع قلطي طرشلاو طورشم وهف

 .خوسنملا ىلع خسنلاو «قولحلا ىلع قلحلاو «بورضللا

 نيتقفصك عيب يف ناطرشف «ءاوس نيتقفصلاك ناطرشلاف

 هللا ىلص هيهن لمأتف ىنعملا اذه كل حضتي نأ تدرأ اذإو

 فلس نعو «ةعيب يف نيتعيب نع رمع نبا ثيدح يف ملسو هيلع

 . "رمح هاور .عیبو

 نع يهنلا وه امهنع هللا يضر رمع نبا نع ۷١ /۲ دنسملا يف دمحأ هاور يذلا )١(

 .ةدحاو ةعيب يف نيتعيب

 يف دمحأ هجرخأ دقف «نيدقعلا نيذه نيب عمجلا نم ميقلا نبا هركذ ام امأو

 .ملعأ هللاو «ورمع نب هللا دبع ثیدح نم ۷٤/۲ ٥۵ دنسملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰۸

 ‹«عيبو فلس نعو «عيب يف نيطرش نع ثيدحلا اذه يف هيهنو
 .ةعيبلا ين نيتعيبلا عمو «ميبلا يف نيطرشلا عم عيبلاو فلسلا عمجف

 .هيلإ ةعيرذ وهو ءابرلا ىلإ لوؤي نيرمألا الك نأ كلذ رسو
 مث ءرهش ىلإ ةعلسلا هعاب اذإ هنإف ءرهاظف ةعيب ين ناتعيبلا امأ

 «ةئيسن "هرسعل هل طرش اب عاب دق ناک «هل ""طرش امب هنم اهارتشا

 .ةنيعلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا مرح ىنعما اذهو
 هعاب مث ءةنس ىلإ ةئام هضرقأ اذإ هنألف ؛عيبلاو فلسلا امأو

 يف ةدايزلا ىلإ ةعيرذ عيبلا اذه لعج دقف «ةئاب نيسمخ يواسي ام
 الولو ءهضرقأ امل عيبلا اذه الولو ءلثملا در هبجوم يذلا ضرقلا

 .كلذ ىرتشا ال ضرقلا دقع

 «عیبو فلس لحجب ال» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق رس رهظف

 ةعيب يف نيتعيب نع یهن» رمع نبا لوقو «"«عیب يف ناطرش الو
 اناك ا( ىرخألاب نيتلمجلا ىدحإ نارتقاو ««معیبو فلس نعو

 .هطرش :عوبطملا يف (۱)

 .فيحصت وهو .ةرشعب :عوبطملا ي ()

 رذعتل نوكي امنإ ةئيسنب يرتشي نم بلاغ نإف ؛دقنلا نع راسعإلا دوصقملاو
 ."ةنيعلا نع يهنلا يف باب )٥١(- مقر بابلا يف كلذ نايب قبس امك ءدقنلا

 .بابلا ثیدح وهو (۳)



 1۷۰۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .ابرلا ىلإ ًاملس
 ىلص لوسرلا دارم مهف ءًأملع هب طاحأو عقاولا يف رظن نمو

 هل تعمج نم مالک هنآ ملعو «هیلع هلّنو همالک نم ملسو هيلع هللا

 هازجو .هيلع همالسو هللا تاولصف «ملكلا عماوج یتوأو ةمكحلا

 .هتمأ نع ًايبن ىزج ام لضفأ

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا

 تناك «ةدايز ريغ نم لملا ذر ضرقلا دقع بجوم ناك الو

 .ابر ةدايزلا

 ىلع طرش اذإ فلسملا نأ ىلع اوعمجأ :رذنملا نبا لاق

 ىلع ةدايزلا ذخأ نأ «كلذ ىلع فلساأف ءةيده وأ ةدايز فلستسملا

 نباو یک نب يبأو دوعسم نبا نع يور دقو ابر كلذ

 O0) ۰ * | ۰ ذآ )۳( اع

 . هعمتم رج صرف نع اوه مهنا ساب

 هنأل زج م ءًائیش هعیبي وأ هراد هرجؤي نأ طرش نإ كلذكو

 .۳۲۷ ٤/ هفنصم يف ةيش يبآ نبا هنع هاور (۱)

 .ًابيرق فنصملا مالک يف هنع درو ام يتايس (۲)

 ۳۲٣/٤. هفنصم يف ةبیش نبا هنع هاور (۳)

 عامجإلا يف هوحنو ٤۳٠/١ ةمادق نبال ينغملا :ين اذه رذنملا نبا لوق رظنا )٤(

 ٠٥. :ص رذنملا نبال



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 17۷1۰

 ن

 . لسو هيلع هللا ىلص ينلا هنع ىهن اذهو ءابرلا ىلإ ملس
 «ضرتقملا ةيده لوبق نم مهنع هللا يضر فلسلا عنم اذهو

 :نيدلا نم ضرقملا ""اهبسجي نأ الإ
 ےامهرد نورشع كامس ىلع هل ناک الجر نأ مرثألا یورف

 رشع ةثالث غلب ىتح «هموقيو كمسلا [ب ]۱۹١/ هيلإ يدهي لعجف
 . "هارد ةعبس هطعأ :لاقف سابع نبا لأسف ءامهرد

 ةرشع بعك نب يبآ فلسا رمع نآ نيريس نبا نع يورو
 « “هلبقي ملو هيلع اهدرف هضرأ ةرمث نم يأ هيلإ ىدهاف «مهرد فالآ

 ال هنأو ءةرمث مهبيطأ نم ينأ ةنيدملا لهأ ملع دقل :لاقف يبأ هاتأف
 ."لبقف كلذ دعب هيلإ ىدهأ مث ءانتيده تعنم مبف ءانل ةجاح

 نقيت املف «ضرقلا ببسب “"نوكت نأ مهوت امل رمع هڏرف

 .(«عیبو فلس لج ال» :هلوق يف «بابلا ثيدح يف كلذو (1)

 .اهبستجب :عوبطملا يف (۲)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ًارصتخ هاورو ١/ ٤۳۷ ينغملا يف ةمادق نبا هركذ (۳)
0-4/0 

 .ينغملا يف كلذك وهو .اهلبقي :عوبطملا يف )٤(

 ٦/ ٤۳۷. ينغملا يف ةمادق نبا اذه هركذ ()
 ابرلا امنإ" :رمع لوق هرخآ ينو ۳۲٦/٤ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هوحن هاورو

 ."يبري نأ دارآ نم ىلع

 .ةراشإ نودو عاد نود «"هتيده" هتدايزب .هتيده نوكت :عوبطملا ي (0)



 1۱1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 .هلېق ضرقلا ببسب “سيل هنأ

 .ضرتقملا ةيده ةلاسم يف عازنلا لصف اذهو

 ريسآ نأ ديرأ ينإ :بعك نب يبأل تلق :شيبح نب رز لاقو

 ءابرلا اهب شاف ًاضرأ يتأت كنإ :لاقف .قارعلا ىلإ داهجلا ضرأ ىلإ

 هعمو كضرق كيلإ يدؤيل كضرقب كاتأف ءًأضرق الجر تضرقأ نإف

 ."مرثألا نهركذ «هتيده هيلع ددراو كضرق ضبقاف «ةيده
wef! 

 تمدق" :لاق ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نع يراخبلا حيحص ينو

 كنإ يل لاق مث :هيفو ثيدحلا ركذف «مالس نب هللا دبع تيقلف ةنيدملا

 لم كيلإ ىدهأف «نيد لجر ىلع كل ناك اذإف «شاف ابرلا اهيف ضرأب

 ." “ابر هنإف هذخأت الف «ءریعش لمح وأ تق لمح وأ «نیت

 ۾ ءالمع هلمعتسا مث ءًاضرق هضرقآ ولو :یسوم يبآ نبا لاق

 .هعفنم رج ًاضرق ناك «ضرقلا لبق هلثم هلمعتسي نکی

 .رييغتو فيرحت وهو .تسيل اهنأ :عوبطملا يف )١(
 .فيرحت وهو .اهلبق :عوبطملا يف (۲)

 . ٦/ ٤۳۸ ينغملا يف ةمادق نبا لاق اذكو (۳)

 ننسلا يف يقهيبلاو ٠۳۲٠/٤ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :رثألا اذه یورو

 ۳٤۹/۰. یرکلا

 بقانم باب-۹١ «راصنألا بقانم باتک يف «حتفلا عم ۱١١ /۷ يراخبلا حيحص )٤(

 .هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع

 )٥( :ص داشرإلا  ۲۳١ينغملا يف هركذو ٦/ ٤۳۸ .
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 امهنيب ترج ةداعلا نكت ملو هيرغ فاضتسا ولو :لاق

 ."هلکأ ام هل بسح «كلذب

 نع هننس يف هجام نبا یور اب ينغملا بحاص هل جتحاو

 "ضرقأ اذإ» :ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ

 ههلبقی الو اهبکری الف «هتباد یلع هلم وأ «هیلإ یدهاف ًاضرق مکدحا
 “كلذ لبق هنيبو هنیب یرج نوکی نأ الإ

 طرشو مهارد هضرقأ ول اميف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو

 :اهلمحل ةنؤم الو ءرخآ دلبب اهايإ هيفوي نأ هيلع
 . زوجي ال هنأ هنع يورف -

 “"يعازوألاو "كلامو "ةعامجو نسحملا ههركو

 ١/ ٤۳۸. ينغملا يف هركذو ۴۳١ :ص داشرإلا (۱)
 .فيحصت وهو .ضرتقا :عوبطملا يف (۲)

 .ضرقلا باب-۹٠ «تاقدصلا باتک يف ۸۱۳ /۲ هننس يف هجام نبا هاور (۳)

 . ٥۲۹ :مقرب هجام نبا ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو

 )٤( ينخملا :رظنا ١/ ٤١۸.

 )١( ينغملا :رظنا ٤١/١ .

 يبأ نب نوميمو «يرصبلا نسحلا ههركو" ٤١٦/١: ينغملا يف ةمادق نبا لاق ()

 ."...ةبابل يبأ نب ةدبعو بيبش
 ۲۲٠/۳. يقوسدلا ةيشاح :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۷)

 ٤٤٦/١. ينغملا :رظنا (۸)



 Ah تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'يعفاشلاو

 ءامه ةحلصم هنأل رذنملا نبا هلقن «زاوجلا ""هنع يورو -

 نسحلاو سابع نباو يلع نع هاكحو «ةعفنملاب ضرتقملا درفني ملف
 بويأو دوسألا نب نمحرلا دبعو نيريس نباو ريبزلا نباو يلع نب

 .“يضاقلا هراتخاو «"قاحسإو يروثلاو
 رهش لک هیفوی مهارد هضرقأف هيرغ سلفا ول اذه ریظنو

 .ةعفنملاب درفني ل ”ضرقملا نأل ءزاج اهجبر نم ًامولعم ًائيش
 هل يرتشي مهارد هضرقاف «ةطنح "هيلع هل ناک ول :هریظنو

 .اهايإ هيفويو ةطنح اهب
 هب يرتشي ام هحالف ضرقأ اذإ [1/۱۹۵] ًاضیأ كلذ ربظنو

 .اهیف هرذبی ًارذب وأ «هضرا يف اهب لمعي ًارقب

 ٤/ ۳٤. نيبلاطلا ةضور :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (1)

 ٤۳١/١. ىنغملا :يف رذنملا نبا نع لقنلا اذه رظنا (۳)

 .ًاضيأ ةمادق نبا هحجر ام وهو .. ٦ ينغملا :رظنا (6)

 .فيحصت وهو .ضرتقملا :عوبطملا يف )٥(

 . ٦ ىغملاو Al :ص یسوم يب نبال داشراالا رظنا (0)

 .فیرحت وهو .(هيلع هل ناک ول) :ناکم «(هیلع ناک ول ام) :عوبطملا يف (۷)

 6/٦ یغملاو ٦ :ص ىسوم يبآ نبال داشرإلا :رظنا (۸)

 .يتأيس ام رظنا (۹)
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0) . 

 نأل كلذو ؛"ىغملا بحاص رایتخا وهو هزاوج حيحصلاو

 ىانمض ضرقملا عافتنا لصحيو «ءهسفن عفن دصقي افإ ضرقتسللا

 هنإ ثيح نم «رخآ دلب يف هایإ هءافيإو هب ةجتفسلا ذخأ هبشأف

 «ضرقملا صخت يتلا يه ضرقلا يف ابرلا ىلإ رجت يتلا ةعفتلاو
 هنإف «هتیده لوبق هلامعتساو «هبآود بوکرو «ضرتقملا راد ینکسک

 ةكرتشم ةعفنملا نإف «لئاسملا هذه فالخب كلذ يف هل ةحلصم ال
 .ةكراشملاو نواعتلا سنج نم يهف ؛اهيلع نانواعتم امهو ءامهنيب

 وهف نمضي م ام حبر نع ملسو هيلع هللا یلص هیهن امأو

 ليلا نبأ ي ینإ هل لاق ثیح رمع نپ هللا دبع ثيل يف هنع تبث امک

 “يش امکنیب سیلو امتقرفتو ءاهموی رعسب اهتذخأ اذإ ساب ال»

 .۲۳۷ :ص داشرإلا (۱)

 ) )۲يبغملا ١/ ٤٤٠١.

 ام حبر الود بابلا ثیدح يف ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم ءاج ام وهو (۳)

 .«نمضت

 يف قبس دقو .ينابلألا هفعضو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور )٤(

 .هريغ ىلإ لوحي مث ءيش يف فلسلا باب )٥۹(- :مقر بابلا



 1V1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 :نيطرشب كلذ زوجف
 اهيف حبري الثل «فرصلا موي رعسب ذخأي نأ :امهدحأ

 .هنامض رقتسیلو

 ةحص يف طرش هنأل ؛ضباقت نع الإ اقرفتي ال نأ :يناثلاو

 .ةئيسنلا ابر هلخدي الئل «فرصلا

 ءاهقفلا ضعب ىلع لكشأ دق نمضي مل ام حبر نع يهنلاو

 عطقنت ملو ءءاليتسالا هيلع متي م هنإف ءةعيرشلا نساحم نم وهو «هتلع

 ىأر اذإ ضابقإلا نم عانتمالاو خسفلا يف عمطي وهف «هنع عئابلا قلع

 فسأتو ضامغإ ىلع هضبقي اغنإف هايإ هضبقأ نإو «هيف حبر دق يرتشملا

 .هنم اهعمط عطقني مل هب ةقلعتم هسفنف «حبرلا توف ىلع

 يهنلا اهنساحو ةعيرشلا لامك نمف «ةدهاشملاب مولعم اذهو

 سآاييف «هنامض نم نوکیو هيلع 'يلوتسي یتح «هیف حبرلا نع

 .هنع هقلع عطقنتو خسفلا نم عئابلا
 «هريغو ضرقلا نيد نع ضايتعالا يف كلذ ىلع دمحأ صن دقو

 ." نمضي مل امیف حبري الئل «هموی رعسب هنع "”ضاتعی امنإ هنآ

 .فيرحت وهو .رقتسي :عوبطملا يف (1)

 .وهس وهو .داتعي :لصألا يف (۲)
 لوحي مث ءيش يف فلسلا باب )٥۹(- بابلا يف دمحأ مامإلا نع كلذ قبس (۳)

 .هريغ ىلإ
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 :نيتلأسمب مكيلع ضقتني اذه :ليق نإف

 نوزوجت مكنإف ءاهحالص ودب دعب رامثلا عيب :امهادحإ

 تفلت ولو ءاهيف حبريو راجشألا سوؤر ىلع اهعيبي نأ اهيرتشمل
 .عئابلا نامض نم تناكل ةحئاجب

 :نيرمأ دحآ مکمزليف

 .اهعيب اوعنمت نأ امإ-

 "”يعفاشلا لوقي امك «حئاوجلا عضوب اولوقت ال نأ امإو-

 ."ةفينح وبأو
 .اذهو اذه نيب نوعمجت فيکف «هنامض نم نوکت لب

 نيعلا رجؤي نأ رجأتسملل نوزوجت مکنآ :ةيناثلا ةلاسملا

 نامض نم تناكل تفلت ول اهنآ عم «ةدايزو ةرجألا لثمب ةرجاتسملا

 .نمضي مل ام حبر اذهف “ر جؤملا

 [ب/1٥۹٠ ةلأسمب نوكي نأ امإ دراولا ضقنلا :ليق

 .اهمكح ىلع عمجم وأ ءاهيلاع صوصنم
 ىلع عمجم الو ءامهيلع صوصنم ريغ ناتلأسملا ناتاهو

 ۷٤/١. فاصنإلا :رظنا ()

 ٠۹۳/۳. طیسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۲)

 ٤/ ۳٠-٠٠. راثآلا يناعم حرش :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۳)

 ۳٤/٦. فاصنإلا :رظنا ()
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 نم هأرتشا ام يرتشملا عيب زاوج يف نإف ؛ًاضقن نادري الف ءامهمكح

 ."'دمحأ نع ناتصوصنم ناتياور كلذك راجشألا ىلع رامثلا

 .ضقنلا لطب عيبلا "عنم نإف

 ىلإ وعدت ةجاحلا نأالف ؛حيحصلا وهو «عيبلا انزوج نإو

 اهعيب نم هانعنم ولف «كلذك الإ اهعيب نكمي ال دق رامثلا نإف كلذ

 هب انررضأ ةحئاجب تفلت اذإ هنامض نم اهانلعج ولو هب انررضأ

 .اهنيبو هنيب ةيلختلاب ضوبقملا مكح يف اهنأل ؛اهعيب هل انزوجف ءًأضيأ
 مكح يف تسيل اهنأل ؛ةحئاجل اب عئابلا نامض نم اهانلعجو

 هجولاب ميلستلا مات هيلع بجي اذمو «هوجولا عيج نم ضوبقملا

 «هجو نم ةضوبقم ريغ هجو نم ةضوبقم تناك املف ءهيلإ جاتحلا

 .هقفلا فطلأ نم اذهو ءامهاضتقم نيهجولا ىلع انبتر

 زاوج يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاف «ةراجإلا ةلاسم امأو

 :تاياور ثالث ىلع «ةدايزب هرجأتسا ام لجرلا ةراجإ

 .نمضي م اميف حبري الثل ؛"اقلطم عنملا :نهادحإ

 .عفدنم ضقنلاف اذه ىلعو

 ؛ءالف الإو «ةدايزلا تزاج ةرامع اهيف ددج نإ هنأ :ةيناثلاو

 ۷٤/٥. فاصنإلا يف امهرظنا (۱)
 .فيرحت وهو .انعنم :عوبطملا ين (۲)

 ۴٤/١. فاصنإلاو ٤/ ٤٤١ عورفلاو ٥٤/۸ ينغملا :رظنا (۳)
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 ."ةرامعلا نم هثدحأ ام ةلباقم يف يه لب ءأحجبر نوكت ال ةدايزلا نأل

 .عفدنم ضقنلاف ًاضيأ ةياورلا هذه ىلعو

 “قلطم اهرجأتسا ام رثكاب اهرجؤي نأ زوج هنأ :ةغلاثلاو

 ."يعفاشلا بهذم هذهو

 فلتأو ناكملا لطع ول رجاتسملا نإف ؛حصأ ةياورلا هذهو

 .ماتلا ضبقلا هضبق هنأل ؛هنامض نم تفلتل «هضبق دعب هعفانم

 لاوزل ءرجؤملا لام نم تفلتل رادلا تمدهنا ول نكلو
 .ةعفنملا لحم

 هريظنبو هسفنب “اهؤافيتسا هل اذهو «ةضوبقم عفانملاف

 «نيعلا ءاقبب طورشم ةضوبقم اهنوك نكلو ءاهب عربتلاو اهراجيإو
 .رجؤملا نامض نم تناكف ءافيتسالا لحم لاز نيعلا تفلت اذإف

 وه اميف حبر امنإو «نمضي م اميف حبري مل هنأ ةلأسملا رسو

 .ةرجألاب هيلع نومضم
 سيل ام عبت الو» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امو

 ) )۱ينغملا :رظنا ۸/٠١ عورفلاو ٤/ ٤٤١ فاصنإلاو ۳٤/١.

 .بهذملا اهيلعو ١/ ۳٤. فاصنإلاو ٤/ ٤٤٥ عورفلاو ٠٦ /۸ ينخملا :رظنا (۲)

 ٤٠١١/١. بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 .فيحصت وهو .اهؤانشتسا :عوبطملا يف )٤(

 .عوبطملا نم ةطقاس (اميف حبر) )٥(



 1⁄1٩ تاراجإلاو عويبلا باتك

 هنأل «ررغلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل قباطمف «'«كدنع

 هل لصحي دق لب «هلوصح نم ةقث ىلع سيلف هدنع سيل ام عاب اذإ

 ءاوملا يف ريطلاو دراشلاو قبآلا عيبك ءأررغ نوكيف «لصحمب ال دقو

 .هوحنو هتقان لمحت امو

 عيبلا ينلاسي ينيتاي لجرلا هللا لوسر اي :مازح نب ميكح لاق

 هيرتشأف ]۱۹٦/[ قوسلا ىلإ يضمأ مث هنم هعیباف «يدنع سيل

 ."«كدنع سيل ام عبت ال» :لاقف ؟هايإ هملسأو

 «ثيدحلا اذه مومع نم صوصخ ملسلا نأ ةفئاط نظ دقو

 عيب لوانت امغإ ثيدحلا نإف «هونظ امك سيلو «هدنع سيل ام عيب هنإف

 يف نوكي نأ هطرش لب ءةمذلا يف ام ىلع دقعف ملسلا امأو ءنايعألا

 نومضم ةمذلا يف امو ءادساف ناك هدنع نيعم يف ملسأ ولف ءةمذلا

 .بابلا ثيدح نم ءزج وهو (۱)
 باب-۷۰ «تاراجإلاو عویبلا باتک يف ۷٦۸/۳-۷1۹ هننس يف دواد وبا هاور (۲)

 .هدنع سيل ام عيبي لجرلا ي
 یی ةیمارک ف ءاج ام باب۱۹ ؛عویلا باک ین ٥۳٤/۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."نسح ثیدح" :لاقو .كدنع سيل ام

 .عئابلا دنع سيل ام عيب-١٠ «عويبلا باتك يف ۳۳٤ /۷ یبتجملا يف يئاسنلاو

 ام عيب نع يهنلا باب-۲۰ «تاراجتلا باتک يف ۲ هننس يف هجام نباو

 .نمضي م ام حبر نعو كدنع سيل

 .۲۹۹۱ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو
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 .اهيف رقتسم
 هيلع نومضم ريغ هنوکل هنع يهن امنإ هدنع سيل ام عیبو

 ةمذ ي ًاتباث نوکی نأ دب ال عیب اف «هدی يف الو «هتمذ يف تباث الو

 ثیدحخل اف ؛امهنم دحاوب سيل هدنع سيل ام عيبو «هدي يف وأ يرتشملا

 .همومع ىلع قاب

 نل بوصخملا عيبي نأ هنم بوصخملل نوزوجت متنأف :ليق نإف
 ؟هدنع سیل ام عیب وهو «'"هبصاغ نم هعازتنا ىلع ردقی

 ارداق يرتشملاو «عیبلاب همیلست ىلع ارداق عئابلا ناک ال :لیق

 ول امک راصو «هدنع وه ام هعاب دق هنأکف ؛بصاغلا نم هملست ىلع

 ةيدنعلاو «مئابلا دنع سيلو هدي تحتو يرتشملا دنع وهو ءأالام هعاب
 تحت سيل ام هعيبي نأ زوجم هنإف «ةدهاشملاو سحلا ةيدنع تسيل انه

 ."نيكمتلاو مكحلا ةيدنع يه امنإو «هتدهاشمو هدي

 .دمحلا هلو حضاو اذهو

 ۲۹٤/٤. فاصنإلاو ۲٤/٤ عدبملاو ۲۱/٤ عورفلا :رظنا (۱)

 ال ةرصاعملا تالماعملا نم ًاريثك نإف هللا هحر ميقلا نبا نم ةعئار ةتفل هذهو ()

 «هعيب زوجي ال اذه لشم نآ نظي نم نظيف «ةدهاشملاو سحلا ةيدنع اهيف ققحتت
 .ملعا هللاو .نيكمتلاو مكحلا ةيدنعل امنإ وه مكحلا نأ نع لفغيو



 45 تاراجإلاو عويبلا باتك

 ° هلمعتساف أ ادبع یرتش ڈا نم باب

 رخ ىلإ بالا رک

 نع ریرج نع یخ رانك یف تیما اله :دواد وبا اور ایف ةت

 ."يقهيبلا هركذ ةورع نب ماشه

 ا

 باب "هيف بابلا ةحرتو .(۷۳) : مقر بابلا ۷۷۷-۰۷۸۰ /۳ دواد يبآ ننس 0(

 ."ًابیع هب دجو مث هلمعتساف ًادبع یرتشا نمیف

 ةورع نب ماشه نع يجنزلا دلاخ نب ملسم ثيدح ىلع يتآلا ميقلا نبا مالكو

 ءاش ام هدنع ماقاف ءًامالغ عاتبا الجر نآ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع

 هدرف «ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ همصاخف ابيع هب دجو مث «میقي نآ هلل
 هللا یلص هللا لوسر لاقف .يمالغ ٌلغتسا دق هللا لوسر اي :لجرلا لاقف هيلع

 .كاذب سيل دانسإ اذه :دواد وبآ لا.«نامضلاب جارخلا :ملسو هيلع

 .۲۹۹۱ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 يذمرتلا نأ يرذنملا ركذ دقو ٠١۸/١-٠١١. يرذنملل دواد يبا ننس رصتخ (۲)

 .ارصتخم هب ةورع نب ماشه نع يمّدقملا يلع نب رمع قيرط نم ثيدحلا جرخأ
 نمیف ءاج ام باپ-۳ «عويبلا باتک يف ۳ هعماج يف يذمرتلا دنع وهو

 ثیدح نم بیرغ حیحص نسح' :لاقو .ًابيع هب دج مث هلغتسيو دبعلا يرتشي
 ٠١١۹. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو ."ةورع نب ماشه

 ٤٠٤/۳١. هدنسم ي ةناوع وبأ هدنسأو .ًاقلعم ."۹ ٤/ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)
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 مث هتللغتساف امالغ تعتبا :لاق فافخ نب دلح نع بئذ يبأ

 ءزيزعلا دبع نب رمع ىلإ هيف ""هتمصاخف «بيع ىلع هنم ترهظ
 ربزلا نب ةورع تیتأف «هتلغ درب يلع ىضقو «هدرب ل يضقف

 نآرر :ينتربخآ ةشئاع نأ هربخأف ةيشعلا هيلإ حورآ :لاقف هتربخأف

 جارخلا نآ اذه لثم يف ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةشئاع نع ةورع ىنربخأ ام هتربخأف رمع ىلإ تلجعف .«نامضلاب

 رسيأ امف :زيزعلا دبع نب رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 هيف ىنغلبف «قحلا الإ هيف درأ مل ينأ ملعي هّللاو ءهتيضق ءاضق نم يلع

 ةنس ذفنأو هرمع ءاضق درأف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةنس

 ذخآ نأ يل ىضقف ةورع هيلإ حارف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 [ب ۱۹٩1/ "هل يلع هب یضق يذلا نم جارخلا

 . بذ یب نبا نع هدنسم يف ىسلايطلا دواد وبآ هاور

 لصألا يف يذلاو ."تمصاخف" :يقهيبلل ىربكلا ننسلاو يعفاشلا دنسم يف (1)

 .راثآلاو ننسلا ةفرعم يف امل قفاوم

 ال قفاوم لصألا يف يذلاو ."يل" :يقهيبلل ىربكلا ننسلاو يعفاشلا دنسم يف (۲)

 .راثآالاو ننسلا ةفرعم يف

 ۳۲٠/١- یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هنع هأورو ۲٤٣ :ص يعفاشلا دنسم (۳)

 ۳٠۹/٤-۳٠٠. راثالاو ننسلا ةفرعم يفو ۲

 )٤( يسلايطلا دنسم ۷۴/۴.



 VY تاراجإلاو عويبلا باتك

 قاق عيبملاو ناعيبلا فلتخا اذإ باب
( (0 

 . "دعب مساقلا ثیدح مث ٤ بابلا ثیدح رکذ

 .“'تبثت ال اهلك :يرذنملا لاق مث

 )۷٤(. :مقر بابلا ۷۸۰-۰۷۸۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 هدج نع هيبأ نع ثعشألا نب دمحم نب سبق نب نمحرلا دبع ثيدح وهو (۲)
 أفلا نيرشعب هللا دبع نم سلا قيقر نم ًاقيقر ثعشألا ىرتشا :لاق

 :هللا دبع لاقف «فالآ ةرشعب مهتذخأ امنإ :لاقف «مهنمت يف هيلإ هللا دبع لسرأف

 دبع لاق «كسفن نيبو ينيب تنأ :ثعشألا لاق .كنيبو ينيب نوي الجر رتخاف

 ناعيبلا فلتخا اذإ»») :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس يناف :هللا <

 .«ناكراتتي وأ ةعلسلا بر لوقي ام وهف ءةنيب امهنيب سيلو

 نيعيابتملا فالتخا-۸۲ «عويبلا باتك يف ۳٤۸/۷ یبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .نمشلا يف

 .۲۹۹۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ثيدح وه (۳)

 ديزي مالكلاو «هانعم ركذف «ًاقيقر سيق نب ثعشألا نم عاب دوعسم نبا نأ هیبا

 .قباسلا ثيدحلا ىنعم يأ .صقنيو

 ناعیبلا باب-۱۹ «تاراجتلا باتک يف ۷۳۷ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .هظفل ركذو .نافلتخ

 .۸ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نيثيدحلا ركذ دعب هنإ ثيح ء٤٠۱-۳١١ ١/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ )٤(

 .دوعسم نبا نع هللا دبع نب نوع قيرط نم ثیدحلا رکذ
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 قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو :لاقف ميقلا نبا خيشلا هفلاخف

 .مهتم الو حورجم مهيف سیلو ءًاضعب اهضعب دشي دوعسم نبا نع
 هب درفني ملو «نمحرلا دبع نب دمحم ظفح ءوس نم فاح امن إو

 نب نوع نع نالجع نب دمحم نع ةنييع نبا نع يعفاشلا هاور دقف
 ًادحأ ملعأ ال عطقنم ثيدح اذه :لاق مث «دوعسم نبأ نع هللا دبع

)0( 
 هجو ريغ نم ءاج دقو .دوعسم نبا نع هلصي

 نأ «جيرج نبا ثيدح نم كردتسملا يف مكاحلا هاور دقو

 ترضح :لاق ""ريمع نب كلملا دبع نع هربخأ ةيمأ نب ليعامسإ
 لاقف «ةعلس اعيابت نالجر هاتأو دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ابأ
 لاقف ءاذكو اذكب تعب :رخآلا لاقو ءاذكو اذكب تذخأ :امهدحأ

 اذِإ ءاج ام باب-۳٤ «عويبلا باتک يف ٥۷۰/۳ هعماج يف يذمزتلا هجرخأو

 ."دوعسم نبا كردي ل هللا دبع نب نوع «لسرم ثیدح" :لاقو ناعّيبلا فلتخا

 نع نهرلا دبع نب مساقلا نع ىليل يبأ نبا ثيدح نع يرذنملا ملكت مث
 نمحرلا دبع نب دمحم :اذه دانسإ يف ":لاقف دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نم عمسي مل دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبعو «هب جتحي الو «ىليل يبأ نبا
 نب هللا دبع قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو":لاق مث .'"عطقنم وهف «هيبآ

 ."تہثی ال اهلک دوعسم

 )١( راثالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا :يعفاشلا قيرط نم هاور ٤/۳٠٦۹-۳۷٠.

 .ديبع :كردتسملا نم عوبطملا يف ()
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 ترضح :لاقف اذه لثم يف دوعسم نب هللا دبع ىتأ :ةديبع وبأ

 «فلحي نأ عئابلا رمأف اذه لثم يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . "كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ عاتبملا ريخ مث

 حأدقلا ماس نب دیعس انثدح يعفاشلا نع دمج مامإلا هاورو

 ."هرکذف جیرج نبأ انثدح

 لاق ءديبع نب كلملا دبع نع ةيمأ نب ليعامسإ نع جيرج نبا نع
 . ةدیبع نپ كلا ديع :روعألا جاجح لاقو :دمحأ

 ميلس نب یی هأور دقو «باوصلا وه اذهو :يقهيبلا لاق

 نب ديعس لاق امك «ريمع نب كلملا دبع نع ةيمأ نب ليعامسإ نع

 دلو ضعب نع ديبع نب كلملا دبع :هخيرات يف يراخبلا لاقو

 .“'لسرم ةيمأ نب ليعامسإ هنع ىور دوعسم نب هللا دبع
 رمع وبأ يفوكلا وه :لاق ريمع نب كلملا دبع هدعب ركذو

 ٤۸/۲. مکاحلا كردتسم (۱)

 .۱۹/۳ هننس يف ینطقرادلا هاورو ٤11/١. دمحأ دنسم (۲)

 ٤٦1/١ . ٠ دمحآ دنسم (۳)

 )٤( راثالاو ننسلا ةفرعم ٤/ ۷٠".

 )٥( ريبكلا خيراتلا ٤٤/٥.



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۷۲٦

 عمس «سانلا حصفأ ناكو «ةئامو نيثالثو تس ةنس تام «يشرقلا

 .ةبعشو يروثلا هنع ىور «ةريغملا ىأرو ًابدنج

 نح رلا دبع نب نعمو سيمع وبأ هاورو :يقهيبلا لاق

 نع مساقلا نع مهلك «بلغت نب نابأو يدوعسملا نمحرلا دبعو
 .«هنيعب مئاق عيبملاو» :هيف سيلو ءاعطقنم هللا دبع

 .نتملاو [1/۱۹۷] دانسإلا يف مهولا ريثك ناک یلیل يبآ نباو
 .هماهوأ ةرثكل هب درفني ام هنم نولبقي ال ثيدحلاب ملعلا لهأو

 نع سيمعلا يبأ ةياور بابلا اذه يف يور دانسإ حصأو

 ركذف .هدج نع هيبأ نع ثعشألا نب دمحم نب سيق نب نمحرلا دبع
 ."بابلا لوأ يف يذلا ثيدحلا

 ٤١١/١-٤۲۷. ريبکلا خيراتلا (۱)

 ۳۷١/٤. راثآلاو ننسلا ةفرعم (۲)
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FT باب 

 ملعلا لهآ ضعب تعمس :يعفاشلا لاقو :يرذنملا لاق

 " "اض وفع ثیدحلا اذه نوکی ال نآ فاخن :نولوقی ثیدحلاب

 نمو :“"هل ليق :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نب ةملس وبأ ىور دقو «هّللا دبع نب رباج نع هاور امنإ :لاق ؟تلق نيأ

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ «أرسفم رباج نع نمحرلا دبع

 .«ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف «مسقي م اميف ةعفشلا»

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )۷١(. :مقر بابلا ۷۸۷-۷۸۹ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .ةعفشلا

 :لاق هللا دبع نب رباج نع ءاطع نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع ثيدح دنع

 نإو اهب رظتنُي «هراج ةعفشب قحأ راجلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .«ادحاو امهقيرط ناک اذإ ءًابئاغ ناک

 يف ءاج ام باب-۳۲ «ماکحألا باتک يف ٠٥۱/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .' بيرغ ثيدح اذه" :لاق مث .بئاغلل ةعفشلا

 .راوجلاب ةعفشلا باب-۲ «ةعفشلا باتك يف ۸۳۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۰۰٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۲۲۳ :ص ثیدحلا فالتخا (۲)

 ۱۷۱/١. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .قباسلا يعفاشلا مالكل ةعباتم هذه ()
 )٥( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ٤/٥٠۹ «ةعفشلا باتك يف «حتفلا عم ١-باب

 .ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف «مسقي م اميف ةعفشلا
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 .ظافحلا نم ةملس وبأو

 لوق قفاوي ام رباج نع -ظافحلا نم وهو- ريبزلا وبآ یورو

 نم هيفو «”ناميلس يبأ نب كلملا دبع ىور ام فلاخيو ةملس يبأ

 .مساقملا نيبو كيرشلا نيب قرفلا
 هنأل ؛ملعأ هللاو ءاندنع هب ذخؤي نأ ثيداحألا ىلوأ ناف

 اهفرعأو ‹ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ًاظفل اهنيبأو ءادانسإ اهتبثا
 ."همالك رخآ .مساقملا ريغو مساقملا نيب قرفلا يف

 اذه لاحل كلملا دبع ثيدح ةبعش كرت امنإو :يذمرتلا لاق

 ."همالك مت .ثيدحلا

 :ةبعشل تلق :لاق دلاخ نب ةيمأ قيرط نم مكاحلا ىورو

 تكرت :لاق ؟ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع ثدحت ال كلام

 عدتو «يمزرعلا ا دیبع نب دمحم نع ثدحت :تلق :لاق .هثیدح

 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىضق» :لاق رباج نع ریبزلا يبأ ثيدح ()

 .«...طئاح وأ ةعبر «مسقت مل ةكريش لك يف ةعفشلاب

 .ةعفشلا باب-۲۸ «ةاقاسملا باتك يف ۱۲۲۹ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ

 .۲۲۳ :ص ثیدحلا فالتخا (۲)

 ٥۷١/١. يذمرتلل ريبكلا للعلا (۳)

 .يقهيبلل راثآالاو ننسلا ةفرعم نم بيوصتلاو ءاطخ وهو .هللا دبع :لصألا يف )٤(

 .ناميلس يبأ نب كلملا دبع يخأ نبا وهو كورتم .يمرزعلا هللا ديبع نب دمحمو
 ۸۷٤. :ص بيذهتلا بيرقتو ۰۹۷ ٦/ يدع نبال لماكلا :رظنا
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 .'”تررف اهنسح نم :لاق ؟ثيدحلا نسح ناك دقو كلملا دبع

 نم هريغو ًاددسم تعمس :يمرادلا ديعس نب دمحأ لاقو

 ءاج كلملا دبع نأ ول :ةبعش لاق :لاق ديعس نب ىيحم نع انباحصأ

 ."ةعفشلا ينعی- هثیدح تکرتل «نینثا وأ رخآ هلثمب

 نب كلملا دبع ىور ول :هلوق ناطقلا ىيحي نع ةمادق وبأ لاقو

 .“هثيدح تكرتل «ةعفشلا ثيدح لثم "رحآ ًايدح ناميلس يب

 يف كلملا دبع هجردأ ءاطعل يأر اذه :سانلا ضعب لاقو

 .ًاجاردإ ثيدحلا

 .هثيدحو كلملا دبع سانلا هب ىمر ام اذهف
 . هيف ملكتي نأ نم قثوأو لجأ كلملا دبع :نورحآ لاقو

 )١( راثآالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا :مكاحلا نع هاور ٤/ ٤۹۲.

 لماكلا يف يدع نبا هاورو ١/ ٠۲ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو

 ٦ ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هاورو ٠٤١/١ يف يليقعلاو

 ءافعضلا ۳/ ١۲.

 ٤/ ٤۹۳. راثآلاو نئسلا ةفرعم يف مكاحلا قيرط نم يقهيبلا هاور (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 ىرکلا ننسلا يف يقهيبلا هقیرط نمو ۰۰۲/۰ لماکلا يف ېدع نبا هاور )٤(

۷/1 

 )٥( ریبکلا خیراتلا :يف هتجرت رظنا ١/٤۱۷ دادغب خیراتو ۱۰/ ٠۳۹۸-۳۹۳

 ءالبنلا مالعا ریسو ۲/ ٠٠۹-۱۰۷.
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 ؛طق دحأ هيف ملکتی ملو «'هظفحو هطبضو هناقتإل نازیلا یمسی ناکو

 .لطاب مالك وهو «ثيدحلا اذه لجأ نم هيف ملكتو «ةبعش الإ

 ناك «ثيدحلا [ب /۱۹۷] اذه لجأ نم الإ هفعضي ل اذإ هنإف

 فعض تبثی یتح ثیدحلا فعض تبث ال هنإف ؛الطاب ارود كلذ

 .كلملا دبع

 ملعي مل يذلا ثيدحلا فعض نم هفعض دافتسي نأ زوجي الف

 الإ كلملا دبع فعض ملعي ملو «كلملا دبع ةهج نم الإ «هفعض

 تابثألا تاقثلا نم لجرلا نإف مالكلا نم لاح اذهو «ثيدحلاب

 . هيف نعطلل عمطم ال نيذلا ظافحلا

 «"ثیداحأ ةدع هل جرخو هحيحص يف ملسم هب جتحا دقو

 ېلعلا لهأ نم دحأ هب جاجتحالاو هثيدح یحصت رکنی لو

 ءالبنلا مالعا ريسو ۳۹١/٠١ دادغب خيراتو ۸۲/۱ لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۱)

 ٦/1۸.

 .نیفلتخ نیثیدح يف نیرخآ نب ذوذش اذه كلملا دبعل ركذ دقو ()

 ۳١-۳۸. :ص دامحلا ده روتکدلل راجلا ةعفش يف راتخملا لوقلا :رظنا

 رم ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ» سابع نبا نع ءاطع نع هثيدح كلذ نم (۳)

 .(اهباهإب متعفتنا الأ :لاقف ءةنوميمل ةالومل ةاشب

 .غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب-۲۷ «ضيحلا باتك يف ۲۷۷ /۱ ملسم حیحص

 .(حيحصل ركذي) :ىلإ (حيحصت ركني) ةرابع تفرحت عوبطملا ين )٤(



 ۳1 تاراجإلاو عويبلا باتك

 هتياور لب ؛تاقثلا فلاخي ام وري ملو «""يراخبلا هب دهشتساو
 ةرمس ثیدحخلو ‹"يراخبلا هجرخأ يڏلا عفار يبآ ثیدحخ ةقفاوم

 ."يذمرتلا هححص يذلا

 ءرباجو ةرمسو عفار يبأ «ثيدحلا اذه يف ةثالث ثلاث رباجف

 ىلص ىنلا نع هاور دق ثيدح ةياور يف كلملا دبع ىلع نعطم ياف

 .ةباحصلا نم ةعامج ملسو هيلع هللا

 يذلا رباج ثيدح ضراعم هنآ اونظ هثیدح اور نيذلاو

 «دودحلا تعقو اذإف «مسقي امیف ةعفشلارر هنع ةملس وبآ هاور

 لالهإلا باب-۸۲ «جحلا باتك يف «حتفلا عم ٩۱/۳ هحیحص يف هل قّلعف (۱)

 دبع لاقو :لاق هيفو .ىنم ىلإ جرخ اذإ جاحللو يكملل اهريغو ءاحطبلا نم

 . ...هنع هللا يضر رباج نع ءاطع نع كلملا

 ه.ا"ناميلس يب نبا وه كلملا دبع نأ رهاظلا" :حتفلا يف رجح نبا لاقو

 ةعفشلا ضرع باب-۲ «ةعفشلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٠٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 هيلع هللا ىلص ينلا تعمس ينأ الولو» ... :عفار يبآ نع .عيبلا لبق اهبحاص ىلع

 .ةصق هيفو ««...فالآ ةعبرأب اهكتيطعأ ام «هبقسب قحأ راجل ا :لوقي ملسو

 .«رادلاب قحأ رادلا راج» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (۳)

 .ةعفشلا يف ءاج ام باب-١۳ «ماكحألا باتك يف ٠٠١/۳ يذمرتلا عماج

 ."حیحص نسح ثیدح'" :لاقو

 يف باب-١۷ «تاراجإلاو عویبلا باتک يف ۷۸۷ /۳ هننس يف دواد وبآ هجرخآأو

 .ةعفشلا



V۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'«ةعفش الف ؛قرطلا تفرصو

 :امهنيب ضراعت ال ةقيقحلا يفو

 دودحلا زيت دنع ةعفشلا ءافتنا ةملس يبآ ثيدح قوطنم نإف

 .قيرطب كلم يذ لك صاصتخاو «قرطلا فيرصتو

 دنع راوجلاب ةعفشلا تابثإ كلملا دبع ثيدح قوطنمو
 .قرطلا فيرصت دنع ةعفشلا ءافتنا هموهفمو «قيرطلا يف كارتشالا

 ءريبزلا يبأو ةملس يبأ ثيدح قوطنل قفاوم هموهفمف
 .ةلاسملا يف لاوقألا لدعأ وهو نّيب اذهو «هل ضراعم ريغ هقوطنمو

 :طسوو نافرط راوجلا ةعفش يف سانلا نإف

 ."اةلطم اهنوفني ءاهقفلا نم رثكو زاجحلا لهأو ةنيدملا لهاف

 ."اتلطم اهنوتبثي ةفوكلا لهأو

 قوقح نم قح يف كارتشالا دنع اهنوتبي ةرصبلا لهأو
 هقيرطب كلم لك زيت دنع اهنوفنيو «هوحنو ءاملاو قيرطلاك كلما

 .هج رخت قبس دقو (۱)

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو (۲)

 ٦/ ٠٠٠١. فاصنإلاو ٠۳۷۷/١ بذهملاو ء۹٤ /۷ ديهمتلا :رظنا

 .ةيفنلا بهذم وهو (۳)

 ةيادهلا :رظنا ٤/ ۲٤.



 VF تاراجإلاو عويبلا باتك

 ."كارتشا كالملا نيب نوكي ال ثيح

 ءاهموهفمو اهقوطنم رباج ثيداحأ لدت لوقلا اذه ىلعو

 ام وري مل كلملا دبع نأ ملعيو «فالتخالاو داضتلا اهنع لوزيو

 ."هريغ ةياور فلاخي

 اذه اهنسحأو اهدعأو "دمحأ بهذم ين ةثالثلا لاوقألاو

 .باوصلل قفوملا هلاو «ثلاثلا لوقلا

 .نييقارعلا فالتخا باتك يف ۱۷۷ /۷ يعفاشلل مألا :رظنا (1)

 ةليضف ةلدألا نيب قيفوتلاو ةلدألاو لاوقألا ركذف ةلأسملا هذه ين فص دقو (۲)

 لوقلا" :هامس فيطل بيتك يف دامحلا داح نب دمح روتكدلا ذاتسألا انخيش

 .ديفم وهف رظنيلف ."راجلا ةعفش يف راتخملا

 ۲٠٥/٦. فاصنإلاو ٥۲۹/٤ عورفلا :رظنا (۳)



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "هنيعب هعاتم دجيف «سلفي لجرلا يف باب
 نع اذه تبثي الو :ىنطقرادلا لوق ىلإ ""بابلا ثيداحأ ركذ

 ۵ ۳ سرم وه امنإو ء[1/۱۹۸] ًادنسم يرهزلا

 هلعأ دقو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )۷١(. :مقر بابلا ۷۹۲-٠۷۹۳ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .هدنع هنيعب هعاتم لجرلا دجيف سلفي لجرلا

 يبأ نع يرهزلا نع يديبزلا نع شايع نب ليعامسإ ثيدح ىلع مالكلاو ()

 يآ- هوحن ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره يبآ نع نمحرلا دبع نب ركب
 ناک نإف» :لاق -هظفل ركذ يتأيسو ًالسرم نحرلا دبع نب ركب يبآ ثيدح وحن

 عاتم هدنعو كله ئرما ايأو «ءامرغلا ةوسأ وه يقب امف ًائيش اهنمث نم هاضق

 .«ءامرغلا ةوسأ وهف «ضتقي مل وأ ًاثيش هنم ىضتقا «هنیعب ئرما

 .-يتأيسو ‹لسرملا ثيدحلا يأ- ."حلصأ كلام ثيدح" :دواد وبآ لاق

 ٣٠٠۸. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نم «بابلا اذه يف ۷۹۱/۳-۷4۲ هننس يف دواد وبآ هاور لسرملا ثيدحلا (۳)

 هللا ىلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب ركب يبآ نع يرهزلا نع كلام قيرط
 يذلا ضبقي ملو «هعاتبا يذلا سلفأو ًاعاتم عاب لجر ايأ» :لاق ملسو هيلع

 يرتشملا تام نإو «هب قحأ وهف هنيعب هعاتم دجوف ءائيش هنمث نم هعاب

 .يعبات نمحرلا دبع نب ركب وبأ «لسرم وهو .«ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصف

 ٣٠٠٠. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 .۱۷۷ ٥/ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ ()

 ٠١. /۳ هنس يف اذه ينطقرادلا مالك رظئاو



 Vo تاراجإلاو عويبلا باتك

 ناک نِإف» :هلوق ينعي ةريره يبآ ثيدح يف جردملاك هناب يعفاشلا

 .هرخآ ىلإ «ائیش اھنمٹ نم یضق
 ركب يبآ ثيدحب ذخات ال مل :هلاس نم باوج يف يعفاشلا لاق

 .- لسرملا ينعي - ؟اذه نمحرلا دبع نبا
 لوصوم هب تذخآ ام نأ لبق نم یلوأ هب تذخا يذلا :لاقف

 ثيدحو «سالفإلاو توم ا نيب ملسو هيلع هللا ىلص يلا هيف عمجي

 .ٹیدحلا لها هت ام نکی م هریغ هغلاخی ما ولو «عطقنم باهش نبا
 هكرت ثیدحلا فرع نمل ""یغبنا ءاذه الإ ةجح هکرت يف نکی مل ولو

 ةريره يبأ نع يوري نمحرلا دبع نب ركب ابأ نأ عم «نيهجولا نم

 «هلک هاور ناک نإ ءالسرم هنع باهش نبا یور امیف سیل هثیدح
 «هرخآ هیآرب لاقو ثیدحلا لوا یور هلعلو «هاور نمع يردآ الو

 هيلع هلا ىلص يڼلا نع ةريره يبآ نع ركب يبآ ثيدح يف دوجومو
 ام نوکی نأ "هبشأ ««هب قحأ وهف» :هلوق ىلإ هيف یھتنا هنآ ملسو

 .""همالک مت ءةياور ال ركب يبآ نم لوق اذه ىلع داز

 ركب يبأ نع ديعس نب ىيحي نع دعس نب ثيللا ىور دقو

 .فيحصت وهو .ىفتنا :عوبطملا يف (1)

 .واولا ةدايزب .هبشأو :عوبطملا يف (۲)

 ننسلا ةفرعمو ١/ ٤٦-٤۷ ىربكلا يقهيبلا ننس يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (۳)

 ٤/ ٤٥۲-٤٥۳. راثآالاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۷۳٦

 نع نم رلا دبع نب ركب يبآ نع زيزعلا دبع نب رمع نع مزح نبا
 هدنع هتعلس لجر دجو مث سلفا لجر ايآ» هعفري ةريره يبأ

 باهش نبا نأ انغلب :ثيللا لاق .«هريغ نم اهب ىلوأ وهف ءاهنیعب
 هنإف ءاهنیعب هتعلس لجر دجو مث «سلفا نمم تام نم امآ :لاق
 .'نمحرلا دبع نب ركب يبآ نع كلذب ثدحجب «ءامرغلا ةوسأ

 هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ عوفرم ريغ هتدجو اذكه :يقهيبلا لاق
 ."”يعفاشلا لاق ام ةحص ىلع ةلالدلاك كلذ يفو «هرخآ يف ملسو

 نع كلام نع قازرلا دبع هاور دق ثيدحلا اذه :هريغ لاقو

 ينلا نع ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع باهش نبا
 ."ربلا دبع نبا هلاق .ملسو هيلع هللا یلص

 نع يرهزلا نع يديبزلا نع شايع نب ليعامسإ هاور دقو
 .ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ

 .“"دواد وبآ هجّرخ قیرطلا هذه نمو

 .يصمح يماش ديلولا نب دمحم وه يديبزلاو
 ثيدح :امهربغو نيعم نب ىيحيو دمحأ مامإلا لاق دقو

 . ٤٥١/٤ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هاور (1)

 ٤/ ٤٥١. راثآلاو ننسلا ةفرعم (۲)

 .السرم ۲٠٤/۸ فنصملا ين وهو ٤٠١. /۸ ديهمتلا (۳)

 .بابلا ثیدح يف هجڃرخن قبس ام وهو )٤(



 TY تاراجإلاو عويبلا باتك

(1 

 . حيحص نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ
 .حيحص اذه ىلع ثيدحلا اذهف

 نب ركب يآ نع يرهزلا نع ةبقع نب یسوم هاور دقو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع نمهحرلا دبع
 ."ربلا دبع نبا هرکذ

 «قزارلا دبع ةياور يف كلام :يرهزلا نع هولصو ةثالث ءالؤهف

 .ديلولا نب دمحمو ةبقع نب ىسومو

 ۾ يوارلا [ب /۱۹۸] نإف ءةجحب الإ تبثي ال ًاجردم هنوكو
 .نظ وه امنإو «عوفرملا هركذ دعب نالف لاق :لقي

 ىلإ «تام نم امأ» :لاق باهش نبا نأ انغلب :ثيللا لوق امأو

 هنأب هلوق رسف هنإف ؛جاردإلا يف حیرصب سیل هعاطقنا عم وهف «"هرخآ

 «هدنع نم هلاق رکب ابآ نإ :لقی ملو «هنم يار ال رکب يبآ نع ةياور
 .ركب يبأ نع كلذب ثدحب :لاق امنإو

 .رهظأ ةياورلا يف هلعلو ةياورلاو يأرلل حلاص ثيدحلاو

 «ثيدحلا هب للعي الو «تبثي ال اذه لثمب جاردإلاف ةلمجل ابو

 .ملعا هللاو

 . ٨٩۸/۸ دیهمتلاو  ؛‹ ۱ لماكکلاو 4۲-۰1۹ ليدعتلاو حرجلا :رظنا (۱)

 ٤٠۷/۸. دیهمتلا (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 "دلو ضعب لضفي لجرلا يف باب
 سمش ظفاحلا دازو "يرذنملا مالكو ""نامعنلا ثيدح ركذ

 .“«هعجرأف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف « ال :لاق ؟ اذه

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )۸١(. :مقر بابلا ۸١١-۸٠١ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .لحتلا يف هدلو ضعب لضفي لجرلا
 تنب ةرمع يمأ هل تلاقف الخ يبا يلحنا» :لاق ربشب نب نامعنلا ثیدح وه (۲)

 هيلع هللا ىلص يلا ىتأف «دهشأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئإ ةحاور

 ةرمع نإو الحل نامعنلا ينبا تلحن ينإ :هل لاقف هل كلذ ركذف هدهشأف ملسو

 :لاق .معن :تلق :لاق ؟هاوس دلو كلأ :لاقف :لاق .كلذ ىلع كدهشأ نأ ينتلاس

 ءالؤه ضعب لاقف :لاق .ال :لاق ؟نامعنلا تيطعأ ام لثم تيطعأ مهلكف

 ةريغم لاق .يريغ اذه ىلع دهشأف ةئجلت اذه :مهضعب لاقو .روج اذه :نيثدحلا

 :لاق .معن :لاق ؟ءاوس فطللاو ربلا يف كل اونوكي نأ كرسي سيلا :هثيدح يف

 لدعت نآ قحلا نم كيلع مه نإ :هثيدح يف دلاجم ركذو .يريغ اذه ىلع دهشأف

  .«كوربي نأ قحلا نم مهيلع كل نأ امك «مهنيب

 .ميقلا نبا مالك يف هنم ملسمو يراخبلا جرخأ ام يتأيسو

 ةدايز الإ «حيحص" ۳٠۲٠ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاق ثيدحلاو

 .«...مه نإ»» :دلاجم

 .1۹۳-14 ٥/ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .دلولل ةبلا باب-١١ «ةبملا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا باتك يف ۱۲۲۱/۳-۱۲٤۲ ملسم حیحصو

 .ةبها يف دالوألا ضعب



 ۹ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'«هدرف» :لاق ظفل ينو

 عجرف .مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتاف» :هيف رخآ ظفل ينو

 .«ةقدصلا كلت يف يبأ

 .«روج ىلع دهشأ ال يناف ءنذإ يندهشت الف» :امه ظفل ينو

 .“(ںوج یلع يندهشت الف» :رخآ يفو

 .«يريغ اذه ىلع دهشأف» :رخآ ينو

 :لاق ؟ءاوس ربلا يف "كيلإ اونوكي نأ كرسيأ» :رخآ ينو

 ضعب ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا باتك يف ۱۲٤۲/۳ ملسم حیحص (۱)

 .ةبها ين دالوألا

 .ةبها يف داهشإلا باب-١٠ ءةبلا باتك يف «حتفلا عم ٠/ ۲٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا باتك يف ۱۲۲۲-۱۲٤۳ /۳ ملسم حیحصو

 .ةبلا ين دالوألا ضعب

 دهشي ال باب-۹۰ «تاداهشلا باتک يف «حتفلا عم ۳۰٠/١ يراخبلا حيحص (۳)

 .دهشأ اذإ روج ةداهش ىلع
 ضعب ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا باتك يف ۱۲٤۳/۳ ملسم حیحصو

 .ةبها يف دالوألا

 ضعب ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا باتك ين ۱۲٤۳/۳ ملسم حیحص )٤(

 .ةبها يف دالوألا

 ليضفت ةهارك باب-۳ «تابملا بات يف ۱۲٤۳-۱۲٤٤ /۳ ملسم حیحص (۵)

 .ةبها يف دالوألا ضعب

 .طيلختو فيرحت وهو .(كيلإ اونوكي) :ناكم ء(كونب نوكي) :عوبطملا يف (0



۷V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'«نذإ الف :لاق «یلب

 ال :لاق ؟هتیطعأ ام لثم تیطعأ مهلکفآ» :رخآ ظفل ينو

 ."«قح ىلع الإ دهشآ ال ينإو ءاذه حلصي سيلف :لاق

 .ملسم حيحص يف اهبلاغو «حيحصلا يف ظافلألا هذه لكو

 :هلوقو ««روج ىلع يندهشت ال») :اهنم يراخبلا دنعو

(o 
 . درب رمألاو «(«ںوج ىلع دهشأ الر)

 ىلع دهشأ روج اذه» :ظفل ينو «"«مهنیب وس)) :ظفل ينو

 ضعب ليضفت ةهارك باب-۳ «تابلا باتك يف ٠۲٤٤/۳ ملسم حیحص (۱)

 .ةبفا يف دالوألا

 ضعب ليضفت ةهارك باب-۳ «تابا باتك يف ۱۲٤٤/۳ ملسم حیحص (۲)

 .ةبها يف دالوألا

 زوج ةداهش ىلع دهشي ال باب-۹ «تاداهشلا باتک يف ام وهو «هجيرخت قبس (۴)

 .دهشأ اذإ

 .قباسلا ثيدحلا سفن وهو قبس )٤(

 .دلولل ةبلا باب-١٠ ءةبمفلا باتك يف ام وهو «قبس ()

 يف ام وهو «قبس دقو ««...مکدالوآ نیب اولدعاو هللا اوقتا» :ًاضیأ يراخبللو

 .ةبها يف دهاشإلا باب-١١ «ةبها باتك

 ظافلأ فالتخا ركذ-١ «لحتلا باتك يف ٦/ ٥۷۳ ىبتجملا يف يئاسنلا هجرخآ (0)

 .لحنلا يف ريشب نب نامعنلا ربخل نيلقانلا

 ۳٤٤١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو



 ۷4۱ تاراجإلاو عويبلا باتك

 .'«يريغ اذه

 انذإ سيل «يريغ اذه ىلع دهشأ)) :هلوق نأ يف حيرص اذهو

 .اروج هايإ هتیمستل دیدهت وه لب

 نم نالطبلاو ميرحتلا يف ةحيرص ةحيحص ظافلآ اهلك هذهو
 .ثيدحلا نم ذخؤت «هجوأ ةرشع

 نذإب سيل اذه ناف ««يريغ اذه ىلع دهشأ» :هلوق اهنمو

 ءروجلا يف نذأي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ؛اعطق

 ىلع الإ دهشأ ال ينإ» :لاق هنإف «لطابلا ينو «حلصي ال اميفو
 وهف ءاقح نكي مل نامعنلا وبأ هلعف يذلا نأ ىلع كلذ لدف ««قح

 .ًاعطق لطاب
 «ميرحتلا ىلع ةجح ««يريغ اذه ىلع دهشأ)) :نذإ هلوقف

 :ملسو هيلع هللا یلص هلوقو «"(مئتش ام اولَمعا :یلاعت هلوقک
(r 

pg «تئش ام عنصاف يحتست م اذإ»" 

 انِإو «يل يغبنت الو ينأش نم تسيل اذه ىلع ةداهشلا يأ

 .ناسحإلا عم ٥۰۳/۱۱ هحیحص يف نابح نبا هجرخآ (۱)

 . ٤١ :ةيآلا تلصف ةروس (۲)

 «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۳۹/٠١-٠٤١ هحيحص يف يراخبلا هاور (۳)

 .تئش ام عنصاف يحتست ل اذإ باب-۸



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يف اذهو «حلصي ال امو لطابلاو روجلا ىلع دهشي نم ناش نم يه

 .حوضولا ةياغ

 تيفوتسا ءًادرفم ًافنصم ةلاسملا ]1/۱۹۹1 هذه يف تبت دقو

 هلابو «مهيلع اهضقنو ثيدحلا اذه فلاخ نم “"هبشو اهتلدأ هيف

 .قيفوتلا



 VE تاراجإلاو عويبلا باتك

 “ةيراعلا نيمضت يف باب

 عامس ينو :يرذنملا لاق مث "ةرمس نع نسحلا ثيدح ركذ

 . "فالح ةرمس نم نسحلا

 :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ىلع ةرمس نم نسحلا عامس يف ثيدحلا لهآ فلتخا

 :لاوقأ ةثالث

 .ًاقلطم هنم هعامس ةحص :اهدحأ

 .“امهريغو ينيدملا نب يلعو ديعس نب ىيجي لوق اذهو

 .باتک نم هنع هتیاور امنو ءهنم هعامس حصي ال هنآ :يناثلاو

 )۹١٩(. :مقر بابلا ۸۲۲ /۳ دواد يبآ ننس (۱)

 مث ««يڌؤت ىتح تذخا ام ديلا یلع» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يښلا نع (۲)

 .هيلع نامض ال «كنيمأ وه :لاقف يسن نسحلا نإ

 نآ يف ءاج ام باب-۳۹ «عويبلا باتک يف ٥٨٦/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .' حيحص نسح ثيدح" :لاقو .ةادؤم ةيراعلا

 ةصق نود .ةيراعلا باب-١ «تاقدصلا باتك يف ۸٠۲ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۷٦١. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .نسحل ا

 ۱۹۸/٥. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 )٤( :ص ليصحتلا عماج :لوقلا اذه رظنا ٠٠١ ةيارلا بصنو ١/ ۸٩.

 ةيارلا بصنو ۳۷ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :لوقلا اذه رظنا )٥(
 ۸٩. /۱ يعليزلل



Véةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .”هدحو ةقيقعلا ثيدحل هنم هعامس ةحص :ثلاثلاو

 دوسألا يبا نب هللا دبع ينثدح :هحيحص يف يراخبلا لاق

 نيريس نبا ينرمأ :لاق ديهشلا نب بيبح نع سنأ نب شيرق انثدح
 نم :لاقف «هتلاسف ؟ةقيقعلا ثيدح عمس نمم :نسحلا لأسأ نأ

 .بدنج نب ةرمس
 :لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا ثيدح نم دنسملا ينو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر انبطحخ ام» :لاق بدنج نب ةرمس انثدح

 ."«ةلغملا نع اناهنو ةفدصلاب انرمأ الإ ةبطحخ ملسو

 يف مكاحلا هجرخأ ةيراعلا يف ةرمس نع اذه نسحلا ثيدحو

 . “يراخبلا طرش ىلع وه :لاقو «هحيحص

 يف ةقبقعلا ثيدح جرج مل يراخبلا نإف «رظن هلاق ام ينو

 بويآ ثيدح نم هجرخأ امنإو «ةرمس نع نسحلا قيرط نم هباتك

 :لاق «يبضلا رماع نب ناملس انثدح نيريس نبا نع ينايتخسلا

 «هتقيقع مالغلا عم» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 )١( يعليزلل ةيارلا بصن :لوقلا اذه رظنا ١/۸۹-٠٠.

 ىذألا ةطامإ باب-۲ «ةقيقعلا باتك يف حتفلا عم ٥٠٤/۹ يراخبلا حيحص (۲)

 .ةقيقعلا يف يبصلا نع

 .۱۲ ١/ دمحأ دنسم (۳)

 .صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو ٤١. /۲ كردتسملا )٤(



 Vfo\ تاراجإلاو عويبلا باتك

 نأ نيريس نبا ينرمأ :ديهشلا نب بيبح لوق هعبتأ مث "٠ ثيدحلا
 .ةرمس نم :لاقف «هتلاسف ؟ةقيقعلا ثیدح حمس نع نسحلا لاسأ

 الو «هباتك طرش نم ةرمس نع نسحلا نأ ىلع لدي ال اذهو

 .هب جتحا هنآ

 ىذألا ةطامإ باب-۲ «ةقيقعلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠٤/۹ يراخبلا حيحص (1)





 VE¥Y\ ةيضقألا باتك

 ةيضقألا باتك

 "ءاضقلا بلط يف باب

 ."اهرخآ ىلإ بابلا ثیداحأ رکذ

 هأور اذه هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 نع يسنخألا دمحم نب نامثع نع بئذ ىبأ نبا ثيدح نم يئاسللا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس

 .«"نيكسلاب حبذ امنأكف «ءاضقلا ىلع لمعتسا نم» ملسو
 -« ۰ 4 « ۰ )٥

 . «نیکس رعب حبذ دقف)) :لاقو «هعفري ةريره يبا نع

 )١(. :مقر بابلا ٤/-٥. دواد يبأ ننس (۱)

 1-10 / 0 يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 نع يسنخألا دمحم نب نامثع نع رفعج نب هللا دبع ثيدح ىلع مالكلاو (۲)

 نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةريره يبآ نع جرعألاو يربقملا

 .«نيكس ريغب حب دقف سانلا نیب ًايضاق لعج

 سیلو .ةاضقلا ركذ باپ-١ «ماكحألا باتک ين ۲ هلنس يف هجام نبا هجرحخأو

 D- :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو ."جرعألا" هيف

 .فيرحت وهو .نيكس ريغب :عوبطملا يف (۳)

 )٤( ىربكلا يئاسنلا ننس ۳/ ٤٠١.

 .يمرخملا رفعج نب هللا دبع وه )٥(
 )١( ىربكلا يئاسنلا ننس ۳/ ٤١١.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 4۸

 :لاقف يسنخألا نامثع ثيدح هجارخإ نع رذتعا مث

 نم نامثع جرخي الئل هانركذ اغنإو «يوقلا كاذب سيل نامثعو

 .ديعس نع بئذ يبآ نبا لعجيو طسولا
 هنأ ملعيلف دحأ هطقسأ اذإف «نامثع طقسيف سلدي الئل ينعي

 .قيرطلاب
 [ب /۱۹4] دلاخ نہ دواد ثیدح نم ًاضيأ یئاسنلا هاورو

 .ةريره يبأ نع يربقملا نع

 .يسنخ ألا ركذ قيرطلا اذه يف سيلو

 ."روهشملاب سيل دلاخ نب دواد :ىئاسنلا لاق نكلو

 .قباسلا ردصملا (1)

 ٤٦١. /۳ ىربکلا يئاسنلا ننس (۲)

 .هنع هرکذ نم ىلع الو ءاذه يئاسنلا لوق ىلع فقأ مل (۳)

 .هفرعأ ال :نيعم نب ىیج لاقو «لوهجم يليللا وه دلاخ نب دوادو

 ء١٠ /۳ لادتعالا نازيمو ۲١١/١ يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا :رظنا

 ۳۸۳-۳۸٤. /۸ لامکلا بیذهتو ۹٤ /۳ يدع نبال لماکلاو



 174۹ ةيضقألا باتك

 “ءاضقلا يف يارلا داهتجا باب

 مالك دعب هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نم هننس يف هجام نبا هجرخأ دقو :ذاعم ثيدح ىلع "يرذنملا

 نع ناسح نب ديعس نب دمحم نع يومألا ديعس نب ىيحي ثيدح
 :لاق لبج نب ذاعم انثدح «ملغ نب نمحرلا دبع نع يسن نب ةدابع

 )۱١(. :مقر بابلا ۱۹-۱۸ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 ذاعم باحصأ نم صم لهأ نم سان نع ورمع نب ثراحلا ثيدح دنع

 كل ضرع اذإ يضقت فيك» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ةنسبف :لاق ؟هللا باتك يف دجت مل نإف :لاق .هللا باتکب يضقأ :لاق ؟ءاضق

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس يف دجت مل نإف :لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر برضف «ولآ الو يار دهتجا :لاق ؟هللا باتک يف الو ملسو هيلع

 يضري امل هللا لوسر قفو يذلا هلل دمحلا :لاقو هردص ملسو هيلع هللا ىلص

 .«هللا لوسر

 يف ءاج ام باب-۳ «ماکحألا باتک يف 1۱٦/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 سيلو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه" :لاقو .يضقي فيك يضاقلا

 ."لصتمب هدانسإ

 ۷۷١-۷۷۱. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ىلع يذمرتلا مالك ركذ ثيح ۲٠۳/٠ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 نبا ورمع نب ثراحلا :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاقو":لاق مث «ثيدحلا

 وبآ هنع یور :ذاعم نع «ذاعم باحصأ نع يفقثلا ةبعش نب ةريغلا يخ

 .۵.۱ "لسرم ءاذهب الإ فرعپ الو «حصی الو «نوع



Vo:ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 نيضقت ال»» :لاق نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينثعب امل

 وأ «هنيبت ىتح فقف رمأ كيلع لكشأ نإو «ملعت اب الإ نلصفت الو

 .«هيف يلإ بك
 .يأرلل هيف ركذ الو ءلوألا نم ًادانسإ دوجأ اذهو

 .سايقلاو يأرلا بانتجا باب-۸ «ةمدقملا يف ۲٠/١ هجام نبا ننس (۱)

 ."عوضوم" :۸ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 ينابلألا خيشلا دروأ ثيح ۲۷١-۲۷٦ /۲ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس رظناو

 .هدقتناو ميقلا نبا مالک



 1۷01 ةيضقألا باتك

 )صلا يف باب

 لاق "يرذنملا مالكو "لوألا ثيدحلا ركذ دعب لاق

 نم يذمرتلا ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا

 هدج نع هيبأ نع ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدح
 نيب زئاج حلصلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىلع نوملسملاو ءًامارح ٌلحأ وأ ًالالح مرح ًاحلص الإ ءنيملسلا

 اذه :لاقو ««“ًامارح لحأ وأ ءًالالح مرح ًاطرش الإ مهطورش

 . طقف "نسح" :خسنلا نم ريثك ينو «حيحص نسح ثيدح

 .(۱۲) :مقر بابلا « ۶۴٤-۲۰ دواد يبأ ننس (۱)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع حابر نب ديلولا ثيدح وه (۲)

 وأ ًامارح لحأ ًاحلص الإ» :دمحا داز ««نيملسملا نيب زئاج حلصلا» :ملسو

 :هالسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو :دواد نب نامیلس دازو ««ًالالح مرح

 .(مهطورش ىلع نوملسملا»)

 ۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 «دیز نب ریثک هدانسإ يف" :لاق ثیح ۲۱٤/١ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 سيل "ةرم لاقو .ةقث :نيعم نبا لاق «يندملا مهالوم «يملسألا دمحم وبأ

 .ه.| "هريغ هيف ملكتو .يوقلا كاذب سيل :ةرم لاقو .ءيشب

 (ًامارح لحاأ وأ ءًألالح مرح ًاطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملاو) ةلمج )٤(

 .عوبطملا نم ةطقاس

 نع ركذ ام باب-۱۷ «ماكحألا باتك يف ٦۳٤/۳-٠۳٠ يذمرتلا عماج ()



Voةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 هنإف اذه “""ريثك حيحصت يذمرتلا ىلع كردتسا دقو

 «هثيدح ىلع برضأ نأ يبآ ينرمأ :دمحأ نب هللا دبع لاق ؛فيعض

 فيعض وره :لاقو «هب انثدحي ملف «هثيدح ىلع يبأ برض :ةرم لاقو

 . "يشب سیل :نیعم نبا لاقو ."”ثيدحلا

 يلا نع ةريره يبأ ثيدح هننس يف ينطقرادلا ىور دقو

 قيرط نم «نيملسملا نيب زئاج حلصلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 «ةريره يبأ نع عفار يبأ نع تباث نع ديز نب دام انثدح نافع

 .دانسإلا حيحص اذه :لاقو

 .سانلا نيب حلصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .حلصلا باب-۲۳ «ماکحألا باتک يف ۷۸۸/۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .«...مهطورش ىلع نوملسملاو» :هلوق نود

 ٠٠۸۹. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ."ثيدح" ةدايزب .ريثك ثيدح :عوبطملا يف (1)

 :ص يداملا دبع نبال مدلا رجو ٤۹۲١ :مقرب هللا دبع ةياور للعلا :رظنا (۲)

-0۷. 

 ٠۹١. :ص يمرادلا خيراتو «۲۳۲ /۳ يرودلا ةياور- نيعم نبا خیرات :رظنا (۳)

 ام «ثيدحلا جيرخت ردصم نم حيحصتلاو .وهس وهو .نامثع :لصألا يف )٤(

 .ميقلا نبا مالک نم يتايس

 ."دانسإلا حيحص اذه" :هلوق هيف سيلو .۲۷ /۳ ينطقرادلا ننس )٥(



 Vor ةيضقألا باتك

 حيحص :لاقو هجولا اذه نم كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .'امھط رش ىلع

 يصيصلملا "نیسحلا نب هللا دبع ةياور نم هنآ هتلعو :تلق

 ال ءاهقرسيو رابخألا بلقي ناك :نابح نبا لاق دقو «نافع نع

 "هب درفنا اب جتحي

 “هب درفت ةقث يصيصملا :مكاحلا لاقو

 ٥٠/۲. مکاحلا كردتسم (1)

 .فيحصت وهو .نسحلا :عوبطملا يف (۲)

 ) )۳نیيحورجملا ۲/ ٠١.

 قرسي" :نابح نبا لاق :تلق :لاقف يهذلا هفلاخو ٠١/۲ صيخلتلا يف اذك )٤(

 ."ثيدحلا

 ثيدح اذه" :ثيدحلا دعب هلوق وه ٠٠/۲ كردتسملا يف مكاحلا مالكو

 ‹يصيصملا نيسحلا نب هللا دبعب فورعم وهو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص
ie ok 

 .ه.| ةقث وهو



\Votةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 “""رقسلا يف ةيصولا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش باب

 .ءاڌٻ نب يدعو ميت ثيدح يرذنملا ركذ
 نب يلع يل لاقو :لاقف يراخبلا هجرخأو :يرذنملا لاق مث

 يبأ نبا انثدح مدآ نب ىیحي انثدح .-ينيدملا نبا ينعي- هللا دبع

 ريبج نب ديعس نب كلملا دبع نع مساقلا يبأ نب دمحم نع ةدئاز

 [؟/۲۰۰] ."هرکذف سابع نبا نع هیبآ نع

 ةداهش باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۹) :مقر بابلا ٠/٤" دواد يبأ ننس )١(

 .رفسلا يف ةيصولا ينو ةمذلا لهآ

 يرادلا ميت عم مهس ينب نم لجر جرخ :لاق سابع نب هللا دبع ثيدح وه (۲)

 هتكرتب امدق املف «ملسم اهب سيل ضراب يمهسلا تامف «ءادب نب يدعو

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهفلحأف «بهذلاب ًاصّوخُم ةضف ماج اودقف

 ءايلوأ نم نالجر ماقف «يدعو ميمت نم هانيرتشا :اولاقف ءةكمب ماجا دجو مث

 تلزنف :لاق «مهبحاصل ماج لا نإو امهتداهش نم قحأ انتداهشل افلحف يمهسلا

 .ةيآلا (تّوَملا مكدَحأ َرَبفَح اإ مكي ةداهش اوم نيل اهي اي :مهيف

 1١١[. :ةدئاملا ةروس]

 .يتايس امك- يراخبلا هجرخآو

 نمو باب-٦ «نآرقلا ريسفت باتک يف ۲٤۲/١ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ."بيرغ نسح ثيدح اذه" :لاقو .ةدئاملا ةروس

 هللا لوق باب-١۳ ءایاصولا باتك يف «حتفلا عم ٤۸۰/٩ يراخبلا حيحص (۳)

 .(...مكنيب ةداهش اوما نيل اهب اي :لجو زع



 Vo0\ ةيضقألا باثك

 سیل امیف هتداع هذهو «هطرش نم سیل هنآ ىلع لدی اذهو :لیق

 .هوحنو «يل لاق :لوقي لب ثیدحتلاب حرصي ال نأ هطرش نم

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 هحيحص يف هاور يراخبلا ناف «دساف ليلعت اذهو

 .ًالصتم ًادنسم

 " ةبجومب سيل «ةياورلا قرط نم قيرط "يل لاق" :هلوقو
 .""تنع اهب ليلعتلاف ءدانسإلا ليلعتل

 نبا فرع الو نسح ثيدح اذه :ينيدملا نب يلع لاقو

 . ساقلا يب

 نب ىيحي لاق «ليوطلا مساقلا يبأ نب دمحم وه :هريغ لاقو

 . هنع تبتك ةقث :نيعم

 :ةلطاب تاليوأت ةيآلا موق لوأت دقو

 ر نارخآ وال :هلوقو «نيملسملا ين اهلك :لاق نم مهنمف -

 .ميقلا نبا ركذ ام وحنب ۲۲۳-۲۲۲ ٥/ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۱)

 .فيحصت وهو .بجومب :عوبطملا يف (۲)

 .فيحصت وهو .تنعت :عوبطملا يف (۳)

 .۳۱۲/۱۸ لامکلا بیذهتو ۰۲۲۳/۵ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا ()

 ۲١/ ۳٠٠١. لامکلا بیذهت رظنا )٥(



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 .مکنلیبق ريغ نم ينعي (مکربغ
 «(اوُنمآ نيا اهي اي ب باطخلا حتتفا هللا نإف ؛لطاب اذهو

 مه نينمؤملا ريغ نأ مولعمو «(مكرْيَغ نِم نارخآ وأ :لاق مث

 باطخلا لب ءةليبق نود ةليبق ةيآلا هذهب هناحبس بطاخي ملو «رافكلا
 .نينمؤملا مومعل نآرقلا باطخ ةداع ىلع اهب

 نم دوهشلا نأو اهب دارملا ين حيرص سابع نبا ثيدحو
 .باتكلا لهآ

 .رابخإلا ال روضحلا ىنعمب انه ةداهشلا :مهضعب لاقو -
 هدارم فالخ ىلع هلمحو ةدئافلا نع مالكلل جارخإ اذهو

 .ركنتسملا ليوأتلا اذه لطبي قايسلاو
 .نيميلا ىنعمب انه ةداهشلا :مهضعب لاقو -

 ةدكؤم ةحيرص ةداهش اهنأب دهشي هحجيرص لب قايسلا رهاظو
 .ةداهشلا فصو ليطعت زوجي الف ؛نيميلاب

 .ةخوسنم ةيآلا :مهضعب لاقو -

 لو ءالوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا نإف ؛ةلطاب ىوعد هذهو

 هجو لک نم اذه ضراعی صن ردق ولف ءاهخسنپ ام اهدعب ئی
 .ةدئاملا ةيآب ًاخوسنم ناكل

 )١( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ٠١١.



 Vo ةيضقألا باتك

 .ًاعاجإ اهب لمعلا كرت ةيآلا هذه :مهضعب لاقو -

 نأ نم رهشأ اهيف فالخلاف «ملع الب لوقو ةفزاجم اذهو

 ىسوم وبآ اهب مكحو «فلسلا نم ريثك بهذم يهو «ىفخي

 ."دمحأ مامإلا اهيلإ بهذو «"”يرعشألا

 .هنع يعشلا قيرط نم بابلا ثیدح لبق ۲۹-۲۸ ٤/ هننس يف دواد وبأ هاور (۱)

 نإ ءدانسإلا حيحص" ۳٠۷١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ."یسوم يبا نم هعمس يعشلا ناک

 .بهذملا وهو (۲)

 ۳۹/۱۲-٠٠. فاصنإلاو ۰۱۷۱-۱۷۰ ۱٤/ ينغملا :رظنا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۷0۸

 نأ هل زوجي دحاولا دهاشلا قدص مكاحلا ملع اذإ باب
 ن مکحي

 ."يعفاشلا مامإلا مالكو "ةيزخ ثيدح ركذ

 .(۲۰) :مقر بابلا ۰۳۲-۳۱ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 0-۲ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 هللا ىلص ينلا باحصأ نم وهو- هثدح همع نأ ةيزخ نب ةرامع ثيدح وه (۲)

 هعبتتساف «يبارعآ نم ًاسرف عاتبا ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ» -ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر عرساف «هسرف نمث هيضقيل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 هنومواسيف يبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف «يبارعألا اطبأو يشملا ملسو هيلع

 يبارعألا یدانف «هعاتبا ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ نورعشي الو «سرفلاب

 هتعب الإو سرفلا اذه ًاعاتبم تنك نإ :لاقف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 دق سيلوأ» :لاقف يبارعألا ءادن عمس نيح ملسو هيلع هللا ىلص يلا ماقف

 هيلع هللا ىلص يلا لاقف .هکتعب ام هللاو ءال :يبارعألا لاقف «؟كنم هتعتبا

 لاقف .ًادیهش مله :لوقي يبارعألا قفطف «!!كنم هتعتبا دق ىلب» :ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لبقاف .هتعياب دق كنأ دهشأ انآ :تباث نب ةميزخ

 لوسر لعجف «هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف «؟دهشت م») :لاقف ةميزخ ىلع

 .«نيلجر ةداهشب ةيزخ ةداهش ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 يف ليهستلا-١۸ «عويبلا باتك يف ۳٤۷-۳٤۸ /۷ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .عيبلا ىلع داهشإلا كرن
 ° :مقرب «دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ملعأ هللاو «يرذنملل دواد يبأ رصتخ نم عوبطملا يف دوجوم ريغ يعفاشلا مالك ()



 1۷0۹ ةيضقألا باتك

 اذهب جتحا دقو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ةداهش ترجو :لاق «هملعب مكحي نأ مكاحلل نأ ىري نم ثیدحلا

 .نيمي اهعم نكي م اذهو «راهظتسالاو ديكوتلا ىرجم كلذ يف ةيزخ

 ىضمأ امغنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو «لطاب لوقلا اذهو

 ةداهش نأل اذهو «نيدهاش ةلزنم اهلعجو «ةميزخ ةداهشب عيبلا

 ءةيؤرلا نم ىوقأ وه رمأ ىلإ تدنتسا -هري ملو- عيبلا ىلع ةيزخ

 ىلع ةلادلا نيهاربلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قيدصت وهو

 رقتسملا نم ناك املف ءًأاعطق قدصو قح هب رخ ام لك نأو «هقدص

 لیحتسي هنأو «همالک يف رابلا هربخ يف قداصلا [ب /۲۰۰] هنآ هدنع

 هنأب مزجف «تالمحتلا ىوقأ نم اذه ناك ءةتبلا كلذ ريغ هيلع

 .هعمسو هآر ول مزج امک «هعیاب

 همزاول نم يهو «نايإلا ضح ىلإ ةدنتسم ةداهشلا هذه لب

 املف «ةيزخ هب دهش اب دهشي نآ ملسم لک ىلع بجو «هاضتقمو

 «هريغو لدعلا اهيف كرتشي يتلا سحلاو ةيؤرلا ةداهش نع تزيمت
 .نيلجر ةداهش ماقم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهماقأ

 .فيرحت وهو «(ثيدحلا اذهب) :ناكم «(ةيزخ ثيدحجب) :عوبطملا ين (1)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۷۰

 “دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا باب

 .(دهاشو نیمیب

 .«قوقحلا يف») : -رانيد نبا ىنعي- ورمع لاق :ةياور يفو

 ۳. [هجام نباو «يتاسنلا و] «ملسم هجرخأو

 یضق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ» :ةريره يبآ نعو

 .«دهاشلا عم نيميلاب

 بیرغ نسح' :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هجرخأو

 يبأ نبا لاق :هللا همحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

(0) (On 

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )۲١(. :مقر بابلا ٤/ ۳۲-٠٤ دواد يبأ ننس (۱)

 .دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا

 .يرذنملا رصتخ نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 نيميلاب ءاضقلا باب-۲ «ةيضقألا باتك يف ۱۳۳۷/۳ ملسم حیحص (۳)

 .رانيد نب ورمع ةدايز نود .دهاشلاو

 ."ديج دانسإ اذه":لاقو ٤۹١. /۳ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 .نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب ۳١- «ماکحٌألا باتك يف ۷۹۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 .دهاشلا عم نيميلا يف ءاج ام باب-۳٠ «ماکحألا باتك يف 1۲۷ /۳ يذمرتلا عماج ()

 .نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب-١۳ «ماكحألا باتك يف ۷۹۳ /۲ هجام نبا ننسو

 .۳۰۷۲ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 )٩( يرذنملل دواد يآ ننس رصتخ ٩/ ۲۲۱-۲۲۰.



 ۱۷٦۱ ةيضقألا باتك

 ةعيبر هاور ثيدح نع ةعرز ابأو یب تلاس :للعلا باتک يف متاح

 ىلص يلا نآ» :ةريره يبآ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع
 لاق :تلق .حیحص وه :الاقف «(نییو دهاشب یضق ملسو هيلع هللا

 اذهو :الاقف ."”تباث نب دیز نع هیبأ نع لیهس نع :لوقي مهضعب

 ٠"ناحيحص ًاعيج امه ءًاضيا حيحص
 هيلع هللا یلص يلا نأ)) :رباج نع هجام نبا یور دقو

 ."«دهاشلا عم نیميلاب یضق ملسو

 ميعن وبأو ٠١/ ١۷۲ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو 0۷ ٤/ هدنسم يف ةناوع وبأ هاور )١(

 ٠٤٤/٤ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۳۲٦/۸-۳۲۷ ءایلوألا ةيلح ف

 .هب ليهس نع دمحم نب ريهز نع يماذجلا مكحلا نب نامثع قيرط نم مهلك

 نب نامثع هیفو ءريبكلا ف يناربطلا هاور" ٤ دئاوزلا مجم ف لاقو

 ."تاقث هلاجر ةيقبو ‹نقتملاب سیل :متاح وب لاق ءيماذجلا مکحلا

 ٤0۹/۱. متاح يبأ نبا للع (۲)

 دعب ."نقتملاب سيل مكحلا نب نامثعو" :متاح يبأ لوق ٤١٤/١ يف ًاضيأ هيفو

 .ثیدحلل هرکذ

 .دهاشلا عم نيميلا يف ءاج ام باب-١۳ ماکحٌألا باتک ۷۹۳ /۲ هجام نبا ننس (۳)

 يف ءاج ام باب-۱۳ «ماکحألا باتک يف 1۲۸/۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 . ۱۹۱٩۹ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۷1۲

 .'هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو

 ىلص هللا لوسر نأ» مزح نب ةرامع نع ًاضيأ دنسملا يفو

 ."«دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ») ةدابع نب دعس نع ًاضيأ دنسملا يو

 ."«دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع

 نآ» يلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ًاضيأ دنسملا ينو
 نييو «دحاو دهاش ةداهشب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 .“قارعلاب يلع هب ىضقو ««قحلا بحاص

 ۳۰٣١. /۳ دما دنسم (۱)

 .عوبطملا يف هيلع فقأ مل (۲)

 .هجرخأ دمحأ مامإلا نأ ٤/ ۲٠۲ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا ركذ دقو

 نب ةرامع دنسم يف ثيدحلا ركذ ۷٤٦/١١ ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا كلذكو

 دهش مزح نب ةرامع نأ» :ةدابع نب دعس نع هجرخأ دمحأ مامإلا نآو «مزح

 .«(«كلذب

 .0۸ ٤/ هدنسم يف ةناوع وبأ هجرخأ دقو

 .۲۸۵ / ۰ دمحا دنسم (۳)

 يف ءاج ام باب-۴۳ «ماكحألا باتک يف ٨۲۷/۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 .دهاشلا عم نيميلا

 ٠٠۸١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .دنسملا يف هيلع فقأ مل )٤(



 ۱7۷۳ ةيضقألا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص يلا نآد) قرس نع هجام نبا یورو

 .'”«بلاطلا نييو لجر ةداهش زاجأ

 ام دوجأ امهو «سابع نہا ثيدحو ةريره يبآ ثيدح لعأو

 .باپلا يف
 حلاص يبآ نب ليهس هیورپ :اولاق ةريره يبآ ثٹیدح امآ-

 ترکذف :يدرواردلا لاق .ةعيبر هنع هاور «ةريره يب نع هيبأ نع

 الو هايإ هتثدح ىنآ ةقث يدنع وهو ةعيبر ىنربخأ :لاقف ليهسل كلذ

 هلقع تبهذأ ةلع ًاليهس باصأ ناكو :زيزعلا دبع لاق ءهظفحأ

 ."هيبأ نع هنع ةعيبر نع هثدحب لیهس ناکف «هثیدح ضعب یسنو

 :هوجو نم اذه نع باوجلاو
 ثيدح قرط ضعبل ًاليلعت ناكل تبث ول اذه نأ :اهدحأ

 ‹ثيدحلا لصأ لیلعت قرطلا هله لیلعت نم مزلي الو «ةريره يبآ

 . ٠۷١/٠١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤/ ۲٠۲ هننس يف يطقرادلا هاور دقو

 يلع هب یضقو :يبآ لاق :لاق دمحم نب رفعج نع ٠٠ /۳ دنسملا يف يذلاو

 .قارعلاب
 دهاشلاب ءاضقلا باب-١۳ «ماكحألا باتك يف ۷۹4۳/۲ هجام نبا ننس (۱)

 .نيميلاو

 .۱۹۲۱ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .بابلا ثيدح دعب ۳٤/٤ دواد يبأ ننس :رظنا (۲)



۱Vةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 هجّرخ قيرطلا هذه نمو هنع جرعألا نع دانزلا وبأ هاور دقف

 ."يئاسنلا

 قّدص ًاليهس نإف «ثيدحلا قدص ىلع لدي اذه نأ :يناثلا

 سیلو «هیسن هنکلو هسفن ]۲۰١۱/[ نع هنع هیوري ناکو «ةعیبر

 .ظفح نم ىلع ةجح يوارلا نايسن

 نم هعمس هنأ ربخأ دقو «سانلا قثوأ نم ةعيبر نأ :ثلاثلا

 !؟هرکنی ملو فیکف «لیهس هرکنآ ولو «هثیدح درل هجو الف «لیهس
 هبيصت نأ لبق ةعيبر هنم هعمس دقو «هتباصأ ىتلا ةلعلل هيسن اغنإو

 .ةلعلا كلت

 نع هنع رانيد نب ورمع هیوریف سابع نبا ثیدح امأو -

 . ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 يلا نأ» يلع نب دمحم نع رانيد نب ورمع نع يور دقو

 .«نیمیلاو دهاشلاب یضق ملسو هيلع هللا یلص

 ننسلا ىلع هلثب ضرتعي ال لطاب ليلعت اضيأ اذهو

 نع سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع سانلا هاور دقو ء«ةحيحصلا
 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 ٤۹۱. /۳ یربکلا يئاسنلا ننس (۱)

 ٤۹٠. /۳ یربکلا يئاسنلا ننس :رظنا (۲)



 ۷0 ةيضقألا باتك

 .'ملسم هححصو

 نع ورمع نع قرط نم هقاسو «ديج دانسإ :يئاسنلا لاقو
 . سابع نبا

 هللا یلص هللا لوسر نع تباث ثیدح وه :يعفاشلا لاقو

 عم هریغ هعم نکی م ول ءهلثم ملعلا لهآ نم دحآ دری ال ملسو هيلع

 ."هدشی ام هریغ هعم نأ

 نب فيس نأ تملع ول نسحلا نب دمحم يل لاق :يعفاشلا لاقو

 -سابع نبا ثيدح ينعي- دهاشلا عم نيميلا ثيدح يوري ناميلس

 .“دسف هتدسفأ اذإ هللا دبع ابأ اي :تلق «سانلا دنع هتدسفأل

 .“'هثيدحب جاجتحالا ىلع ناخيشلا قفتا «ةقث اذه فيسو
 نب فيس نع ديعس نب ىيحي تلاس :ییدملا نب يلع لاق

 ."ظفجيو قدصي نم ًاتبث يدنع ناک :لاقف نامیلس

 .قبس امک- هحیحص يف هل هجارخإب كلذو )١(

 ٤۹٠. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 .۸/۷ مالا (۳)

 راثآالاو ننسلا ةفرعم ينو ء1۷ ٠١/ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هنع هاور )٤(

1/۷ 

 )٥( :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا ٤۸ .

 ٠١٠/۷. راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠١/ ٠١۷ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظنا ()



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۷٦٦

 . ةة نامیلس نب فیسو :يئاسنلا لاقو

 ملعن ال :دعس نٻ سيق لاقو «رکنم هنإ :لاقو يواحطلا هلعأو

 .ءيشب رانيد نب ورمع نع ثدحم

 .سيلدتب فورعم ريغ تبث ةقث ًاسيق نأل ؛ةلطاب ةلع هذهو

 نسا ورمع ناک ناو ٬دحاو نامز يف نايکم ورمعو سيقو

 ًانس ربكأ امهو «دهاجمو ءاطع نع سيق ىور دقو «هنم ةافو مدقأو

 ."ورمع نم اتوم مدقأو

 بويآ وهو سيق نرق يف وه نم ورمع نع ىور دقو

 ريرج ىور دقو !؟ورمع نع سيق ةياور راكنإ ءاج نيأ نمف

 نبا نع ريبج نبا نع رانيد نب ورمع نع دعس نب سيق نع مزاح نب
 .هتقان هتصقو يذلا مرحلا ةصق سابع

 ٤۹١. /۳ يئاسلل ىربكلا ننسلا (۱)

 . ٤/ ٠٤١ راثآلا يناعم حرش (۲)

 ٤١١/۷-٠٠١. يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا (۳)

 . ٤٠٠۲/۷ يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم :رظنا ()

 ۰۲۹۱/۲ هننس يف ينطقرادلاو ۷۸/۱۲ ریبکلا مجعملا ف يناربطلا :هجرخآا (0)

 ۲۱٤/۱٤. دادغب خیرات يف بیطخلاو

 .دعس نب سيق قيرط ريغ نم «ملسمو يراخبلا دنع وهو
 باب-١۲ «زئانجلا باتک يف «حتفلا عم ٠١٤١/۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ



 ¥۱۷ ةيضقألا باتك

 .ثيداحألا حصأ نم وهو

 دحأ اهللعي ملو «ثیدح ريغ ورمع نع یور ًاسیق نآ نّیبت دقف

 .الصا عاطقناب ثيدحلا ةمئأ نم

 نبا نع ورمع نع يفئاطلا ملسم نب دمحم :ًاسيق عبات دقو
 نع هوجو نم يورم ثيدحلاو .دواد وباو “”يئاسنلا هركذ «سابع

 .هللا دمج هدر يف عمطم ال تباث وهف «سابع نبا

 دمحم نع هاور رانيد نب ورمع ناب لاسرإلاب ةفئاط هلعأ دقو

 [ب /۲۰۱] ."السرم ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع يلع نب

 نع هيوار نأل ثيدحلا يف رثؤي ال دساف ليلعت ًاضيأ اذهو

 .تاقثلا ىلع هتياورب ضرتعي ال فیعض ناسنإ ءًالسرم ورمع
 رانيد نب ورمع نع لاقف «فيعض ناسنإ هاورو :يئاسنلا لاق

 مكحي الو ثيدحلا كورتم وهو :لاق «لسرم يلع نب دمحم نع

 .“همالک مت ‹«تاقثلا ىلع ءافعضلاب

 ؟مرحما نفك فک
 ؟تام اذإ مرحناب لعفي ام باب- ۱٤ «جحلا باتک يف ۸1٥ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ٤۹١. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱)

 .بابلا اذه يف ٤/ ٣٣۳-۳٤ دواد يبآ ننس (۲)

 ٤۹١. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا :رظنا (۳)

 ٤۹١. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (6)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۷۸

 ةتباثلا ثيداحألا اه كرتن ال ""تنع اماثمأو للعلا هذهو

 ثيداحألا ةماع كرت ىلإ ليبسلا دجول اهلثم ننسلا تكرت ولو

 .تالايخلا هذه لثم "ةحيحصلا

 ءاهقفلا رثكأو نييلوصألا قيرط اهلباقم يف قيرطلا هذهو

 قرطلا نم قيرط تملس اذإ ثيدحلل ةلع ىلإ نوتفتلي ال مهنأ
 هفلاخ نم فالج نولابي ال «هعفر وأ ةقث هلصو اذإف ءاهنم

 .اورثک ولو
 هب نيملاعلا نأشلا اذه ةمئأ ةقيرط كلذ يف باوصلاو

 نيفقاولا يف رظتلاو ءللعلا يف رهمتلاو رظنلا وهو «هللعبو

 خيشلاب صخأو قثوأو رثكأ مهنآ «نيلصاولاو نيلسرملاو نيعفارلاو

 ةلعلاب اهعم نومزجي يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ «هثيدحب فرعأو
 ءالؤه قيرط نوضتري ال «عضوم يف اهئافتنابو «عضوم يف ةرثؤملا
 .ءالؤه قیرط الو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع هاور دق ”لصألا اذه نأ دوصقملاو

 .فيحصت وهو .تنعت :عوبطملا يف (1)

 !!؟تديز نيأ نم يردأ الو "ةتباثلا" ةدايزب.ةتباثلا ةحيحصلا :عوبطملا يف (۲)

 نودو عاد نود ةدايز قبس امك وهو ."رخآ" ةدايزب .رخآ عضوم :عوبطملا يف (۳)

 !!!ةراشإ

 .دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا وهو )٤(



 ۱۷3۹ ةيضقألا باتك

 ۳ مع نباو “بلاط يب نب يلعو “باطخلا نہ رمع :ملسو

 هللا دبعو هللا دبع نب رباجو ةدابع نب دعسو “ورمع نب هللا دبعو

 نم ةعامجو «مزح نب ةرامعو قّرسو ةريره وبأو سابع نب

 حصأ عطقنملاو ءالصتمو ًالسرم بيعش نب ورمعو «ةباحصلا

 .دعس نب لهسو يردخلا ديعس وبأو

 ."ملسم هاور سابع نبا ثیدحف
( 

 ."يزارلا متاح وبأ هححص نسح ةريره يبآ ثيدحو

 قيقحتلا يف يزوجلا نباو ١/ ۲٠١. دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا كلذ ركذ (1)

 .ًادنسم هب رفظا ملو ۲

 .قبس دقو (۲)

 ٠١/ ٠١١. يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٤/ ۲٠١ ينطقرادلا ننس :ًاضيأ رظناو

 قيقحتلا يف يزوجحلا نباو ١/ ۲٠١ دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا كلذ ركذ (۳)

 .ًادنسم هب رفظا ملو . ۲

 يف يناربطلاو 0٥۸/٤ هدنسم يف ةناوع وبأو ۰ :ص هدنسم يف يعفاشلا هاور )٤(

 يف يقهيبلاو ۲٠١/٤ هننس يف ينطقرادلاو ۳٠١/٠ 4/۲ طسوألا همجعم

 ٠۷۲/٠١. ىربكلا ننسلا

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۱٤۹ :ص هدنسم يف يعفاشلا هاور )٥(

 نم همسا رکذ «ينرضحي الف هامس رخآ لجرو سابع نبا نع : ۱! ۰

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ

 .بابلا ةيادب يف قبس دقو )١(

 ٤٨۹/۱. متاح يبآ نبا للع :رظنا (۷)



(VVةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 .لاسرإلا يهو ةلع هلو نسح رباج ثيدحو

 .يزارلا متاح وبآ هلاق

 هاور «متاح وبآو ةعرز وبأ هححص تباث نب ديز ثيدحو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» تباث نب دیز نع هیبآ نع لیهس

 ."«نییو دهاشب یضق ملسو
 ."دمحاو يعفاشلاو يذمرتلا هاور ةدابع نب دعس ثيدحو

 تياور :ةلع هلو هب درفتو «هجام نبا هاور قّرس ثیدحو

 .هنع ينامليبلا نبا

 نب بیعش [نب رامع] هنع هاور «نسح بیّبرلا ثیدحو

 ."بيبزلا يدج تعمس لاق یب یثدح يربنعلا بيبزلا نب هللا دبع

 ٤٤۷. /۱ متاح يبأ نبا للع :رظنا (۱)

 .هججرخت قبس دقو (۲)

 .دمحأو يذمرتلا دنع هجيرخت قبس (۳)

 ..4 :ص يعفاشلا دنسم يف وهو

 . يه" ةدايزب .ةياور يه :عوبطملا يف )€(

 نع رصم لهآ نم لجر نع ديزي نب هللا دبع قيرط نم هجام نبا ةياور )٥(
 .اهجيرخت قبس دقو .قّرس

 .دواد يبأ ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (0)

 .بابلا اذه يف ٤/ ۳۵-۳٣ هننس يف دواد وبآ هاور (۷)

 ۷۷١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 7۷۹ ةيضقألا باتك

 .'تاقثلا يف نابح نبا هرکذ بیعشو

 نبا نع يجنزلا ملسم هاور بيعش نب ورمع ثيدحو

 یضق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» ورمع نع جیرج

 ."حيحصلا وهو ءًاعطقنم «دهاشلا عم نيميلاب

 دانسإب ريغصلا همجعم يف يناربطلا هاور ديعس يبأ ثيدحو
 . ˆفیعض

 يبأ نب ركب وبآ هاور دعس نب [1/۲۰۲] لهس ثیدحو

 ."لهس نع مزاح يب نع فيعض

 .رضت ال دهاوش اهتيقبو ةتباثلا ثيداحألا ىلع ةدمعلاف

 ةربس

 )١( تاقثلا ٦/ ٤٥١.

 يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلا نود "دلاحخ" ةدايزب .دلاخ نب ملسم :عوبطملا يف (۲)

 .لصألا

 .يعفاشلا قيرط نم ٠١/ ٠۷۲ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳)

 ًاطخ هلعلو .هیبا نع بیعش نب ورمعو ء۰٥٠۱ :ص يعفاشلا دنسم يف وهو

 .يعبطم
 )٤( كلذك طسوألا يفو 4/۲ يناربطلل ريغصلا مجعملا ١/۹۸.

 .فيرحتو فيحصت اذهو .وهو ةبيش يبأ :عوبطملا يف )٥(

 . "۲/۲ قيقحتلا يف يزوجلا نبا هركذو .ادنسم هيلع فقأ ل (0)



\VVYةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 “هيب امه تسيلو ءًائيش نايعدي نیلجرلا باب
 يئاسنلا هجرخأو :لاق مث "لوألا ثيدحلا يرذنملا ركذ

 ."هنتمو هدانسإ يف فلوخ هنا رکذو

 هفلاخ :لاقف هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 .)۷) :مقر بابلا ٤ دواد يبآ ننس (۱)

 هدج نع هيبآ نع ةدرب يبأ نب ديعس نع ةداتق نع ةبورع يبأ نبا ثيدح وه (۲)
 هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ إ ةباد وأ ًاريعب ايعا نيلجر نأ» :يرعشألا ىسوم يبأ

 .«امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هلعجف جف «ةنيب امهنم دحاول تسيل «ملسو

 ۳٠١- «ةاضقلا بادآ باتك يف e-114 /۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةنيب هل نكت م نميف ءاضقلا
 نايعدي نالجرلا باب ١١- «ماكحألا باتك يف ۷۸۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 .هب ةداتق نع نايفس قيرط نم .ةنيب امهنيب سيلو ةعلسلا
 ۷٦ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ىلع اريعب ايعڌا نيلجر نآ» هب ةداتق نع مامه ثيدح نم دواد وبآ هاور مث

 همسقف ‹«نیدهاش امهنم دحاو لک ثعبف «ملسو هيلع هللا یلص ينلا دهع

 .«نيفصن امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .يتايس امك ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ام وهو

 .۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نع ةداتق نع ةملس نب داح قيرط نم ٤۸۷ /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()

 امهنم دحاو لک ماقآف») :هیفو .هب ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع سنأ نب رضنلا

 .((نیدهاش



 VV ةيضقألا باتك

 .هنتمو هدانسإ يف ةبورع يبأ نب ديعس

 ةدرب يبأ نب ديعس نع ةداتق نع ديعس ثيدح نم هقاس مث

 هللا ىلص ينلا ىلإ امصتخا نيلجر نأ» ىسوم يبأ نع هيبأ نع

 امهنيب اهب ىضقف ةنيب امهيف دحاول تسيل ةباد يف ملسو هيلع
 . ديج ثيدحلا اذه دانسإ :لاق مث ««نيفصن

 ريغ نم دواد وبا هجَرخ دق يئاسنلا هركنا يذلا ثيدحلاو

 مامه ثیدح نم هاور «تاقث مهلک دانسإب هجّرخ ریثک نب دمحم قیرط

 . سوم يبآ نع هيبآ نع ةدرب يبأ نب ديعس نع ةداتق نع
 ةدرب يبأ نع زلجم يبأ نع ةداتق نع ةزمح نب كاحضلا هاورو

 .“یسوم يبآ نع هيبآ نع
 نع سنأ نب رضنلا نع ةداتق نع ةملس نب داح نع يورو

 . سوم يبآ نع ةدرب يبا
 كيهن نب ريشب نع رضنلا نع ةداتق نع داح نع :ليقو

 .هجيرخت قبس يذلا لوألا ثيدحلا وهو )١(

 . ٤۸۷ /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 .هجرخت قبس دقو (۳)

 ۲٠١۷/٠۰. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (6)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٤۸۷/۳ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور )٥(

T/۱ . 



VV4ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

(0. ٠ 
 ةريره يبأ نع .

 ."ظوفحم سيلو :يقهيبلا لاق

 نع برح نب كامس ثيدح بابلا اذه يف لصألاو :لاق

 .(نیفصن امهنیب

 .عطقنم اذهو

 ليعامسإ نب دمحم تلاأس :للعلا باتك ف يذمرتلا لاقو

 عجري :لاقف «بابلا اذه يف هبا نع ةدرب يبأ نب ديعس ثيدح نع

 لاق .ةفرط نب ميت نع برح نب كامس ثيدح ىلإ ثيدحلا اذه

 تثدح انآ :برح نب كامس لاق :لاق ةملس نب داح ىور :دمح

 .“همالك مت .ثيدحلا اذهب ةدرب ابأ

 ) )۱یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ۲٠۸/۱۰.

 ) )۲راثآلاو ننسلا ةفرعم ۷/ ٤٠١.

 ) )۳راثالاو ننسلا ةفرعم ۷/٤٤١.

 هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأو ۸/ ۲۷٦.اذكه ًاعطقنم

 یربکلا ننسلا ينو 41/۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم ف يقهيبلا كلذكو

1/1۰ 

 0٥٦١/١. ريبكلا يذمرتلا للع ()



 VV0 ةيضقألا باتك

 ةدرب يبأ نب ديعس نع ةداتق نع ةبعش نع ردنغ هاور دقو

 .السرم هیبآ نع

 ام ةحص ىلع ةلالدلاك هل ةبعش لاسرإو :يقهيبلا لاق

 ."يراخبلا لاق

 100 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۱)

 ٤٦١. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ١ ىركلا ننسلا (۲)





 VVY ملعلا باتك

 “"[ملعلا باتك]

 "باتكلا لهآ ةياور باب
 لاق ««هثیدح نم ًائیش بتکن ال نأ انرمأ» :ثیدح رکذ

 يهنلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حص دق :نيدلا سمش ظفاحلا

 ثيدحل ًاخسان نوكیف رخأتم نذإلاو (“اهيف نذإلاو “ةباتكلا نع

 .حيضوتلل هتعضو امنإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام )١(

 اذه .ملعلا باتك يف باب وهو «(۳) :مقر بابلا 1۱/٤ دواد يبآ ننس (۲)

 لهآ ةياور باب ام «ميقلا نبا مامإلا هيلع ملكتيس يذلا ثيدحلا عضوم

 .دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف اذكه .(۲) :مقر بابلا وهف «باتكلا

 ناونع تحت نيبابلا ثيداحأ اهيف تجمد دق يرذنملا اهرصتخا يتلا ةخسنلا نأکو

 ٩/ ۲٤١-۲٤۷. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ يف امك .(۲) :مقر بابلا

 ىلع تباث نب دیز لخد :لاق بطنح نب هللا دبع نب بلطملا ثيدح وه (۳)
 هللا لوسر نإ :دیز هل لاقف «هبتکی ااسنإ رماف «ثیدح نع هلاسف «ةيواعم

 .«هاحمف .هثیدح نم ایش بتکن ال نآ انرمآ ملسو هيلع هللا یلص

 .۷۸۷ :مقرب دواد يبآ ننس فیعض يف ينابلألا هقعضو

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبا ثيدح يف كلذو )٤(

 الو ينع اوثدحو «هحميلف نآرقلا ريغ ينع بتک نمو «ينع اوبتکت ال»
 .ثیدحلا «...جرح

 ٠١- «قئاقرلاو دهزلا بات يف ۲۲۹۹-۲۲۹۸ ٤/ هحیحص يف ملسم هجرخا

 .ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبثتلا باب

 .كلذ يف درو ام فنصملا مالك يف يتأيسو )٥(



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ¥۸

 اوبتكا» :حتفلا ةازغ يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإف «يهنلا

 [ب /۲۰۲] .""اهتباتک لاس يتلا هتبطخ ينعي «هاش يبأل

 ."ةباتكلا يف ورمع نب هللا دبعل نذأو

 تامو بتكي لزي مل هنأل يهنلا نع رخأتم هثيدحو

 ولو «"ةقداصلا اهيمسي ناك ىقلا ةفيحصلا يهو «هباتك هدنعو

 هللا ىلص يتلا رمأل هللا دبع اهاحم ًارخاتم باتكلا نع يهنلا ناك

 ءاهتبثأو اهحمي ل املف «نآرقلا ريغ هنع بتك نم وحمب ملسو هيلع

 اذهو ءاهنع يهنلا نع رخأتم ةباتكلا يف نذإللا نأ ىلع لد

 .هلل دمحلاو حضاو

 يف مم لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حص دقو
 ال ًاباتك مكل بتكأل فتكلاو ةاودلاو حوللاب ينوتئا» :هتوم ضرم

 . دبا هدعب اولضت

 -۷ «ةطقللا باتك يف «حتفلا عم ٠٠٤/١-٠٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .ةكم لهأ ةطقل فرع فيك باب
 . ...اهديصو ةكم ميرحت باب-۸۲ «جحلا باتک يف ۹۸۸ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 .بابلا اذه يف ٤/ ٠۰-٩۱ هننس يف دواد وب هاور (۲)

 ٤۳۹/۱-٤۳۷. هدنسم يف يمرادلاو ۳۷٤/١ هدنسم يف رازبلا كلذ یور (۳)

 .امهریغو

 ةعداوملاو ةيزجلا باتك يف «حتفلا عم ۳٠۲/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )٤(



 ۷۹ ملعلا باتك

 .هنذإو هرمأب همالک ةباتك نوکی ناک اغإ اذهو

 .هریغو «ةاكزلا ضئارفو ‹تايدلا هيف ؛ًاميظع

 “"باطخلا نب رمع باتك لثم «ةفورعم تاقدصلا ف هبتکو

 ."ههنع هللا يضر سنا ىلإ هعفد يذلا قيدصلا ركب يبآ باتکو

 .برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ باب-٦
 نمل ةيصولا كرت باب-١ ءةيصولا باتك يف ٠۲١۹/۳ هحیحص يف ملسمو

 .هب يصوي ءيش هل سيل
 ركذ ٤١« ٤١- ءةماسقلا باتك يف ٤۲۸-٤۳۱ /۸ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخآ (۱)

 .هل نيلقانلا فالتخاو لوقعلا يف مزح نب ورمع ثيدح

 ٤٥١۳. :مقرب يئاسنلا حيحص يف اهدحأ ينابلألا ححصو «قرط ةدع نم هجرخأ

 دم روتكدلا ةليضف ةياردو ةياور هيلع مالكلاو هقرط بعوتسا دقو :تلق

 مزح نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك :ديفملا هباتك يف نامثعلا
 .تيوكلا- يهذلا مامإلا ةبتكم عبط .هنع هللا يضر

 ١١١/۲- هننس يف ينطقرادلاو ۳۹۳/۱-۳۹١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۲)

 .۹۲-۹۰ ٤/ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۷

 يراخبلا حيحص :باتكلا يف بوتكملا ركذ نود ًارصتخ يراخبلا هجرخأ (۳)

 معاخلا شقن لعجُي له باب-١٠ «سابللا باتك يف «حتفلا عم ۳11/1

 ؟رطسأ ةثالث

 .۳۹۰-۳۹۲ /۱ كردتسملا يف ًالوطم مكاحلا هجرخأ دقو



A۰ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكصخ له :يلعل ليقو
 ءةفيحصلا هذه يف ام الإ ؛ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ال :لاقف «ءيشب

 ."”رفاكب "”نمؤم لتقي ال نأو «ريسألا كاكفو لوقعلا اهيف ناكو

 يف نآرقلا ريغ ةباتك نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىهن اغنإو
 درفأو زيمتو نآرقلا ملع املف «هريغب نآرقلا طلتخب الئل «مالسإلا لوأ

 .ةباتكلا يف نذأ .طالتخالا ةدسفم هيلع تنمأو «ظفحلاو طبضلاب

 نأ يهو «ةصوصخم ةباتك نع يهنلا امنإ :مهضعب لاق دقو

 .سابتلالا ةيشخ ةدحاو ةفيحص يف نآرقلاو ثيدحلا ةباتك نيب عمجي

 مهضعب ناكو «ًاقلطم ةباتكلا هركي فلسلا ضعب ناكو

 .اهاغ ظفح اذإف ظفحي ىتح اهيف صخري
 ةباتكلا الولو ءاهئاقبإو ةباتكلا زاوج ىلع قافتالا عقو دقو

 .“ليلقلا لقا الإ ةنسلا نم مويلا انيديأب نكي

 .ةراشإللا نودو «هل يعاد ال دمعتم فيرحت وهو .ملسم :عوبطملا يف (۱)

 باب-۳۹ ملعلا باتک يف «حتفلا عم ۲۲۱/۱ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)
 .«رفاكب ملسم لتقي الو» :هيفو .ملعلا ةباتك

 باتک يف ۱١۷/٤ هعماج يف يذمرتلا اهجرخاف ««رفاکب نمؤم» :ةظفل امآ

 .رفاكب ملسم لتقي ال ءاج ام باب-١۱ «تایدلا

 . "ناك" ةدايزي .يهنلا ناك امنإ :عوبطملا يف (۳)

 ."ملعلا دييقت" هباتك يدادغبلا بيطخلا ةلاسملا هذه يف فص دقو ()
 .ثيدحلا لوصأ بتك يف ةروهشم ةلاسملاو



 37۸1  ملعلا باتك

 ملسو )۱(
 نيحيحصلا ينو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 دمعت نم):ملسو هیلع هلا یلص هلا لوسر لاق :لاق هنا يلع نع

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًابذك يلع

 هللا لوسر تعمس :لاق ةبعش نب ةريغملا نع ًاضيأ امهيفو

 ىلع بذکک سیل يلع ًابذك نإ» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 )٤(. :مقر بابلا ٦۳/٤ دواد يبأ ننس (۱)

 ۲٤۸/٥. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ماوعلا نب ريبزلا ثيدح دنع

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك

 باب-۳۸ ملعلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤۲/۱ هحیحص ين يراخبلا هجرخأو

 .ملسو هيلع هلا ىلص ينلا ىلع بذك نم مثإ
 دمعت يف ظيلغتلا باب-٤ «ةمدقملا يف ٠٤/١ هننس ين هجام نبا هجرخأو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا

 بذك نم مثإ باب-۳۸ «ملعلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤١/۱ يراخبلا حيحص (۲)

 يلع بذك نم هناف «يلع اوبذکت ال» :ظفلب .ملسو هيلع هللا یلص يلا ىلع

 .«رانلا جليلف

 ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب-۲ «ةمدقملا يف ٩/١ ملسم حيحصو

 .يراخبلا ظفل وحن ملسم ظفلو .ملسو هيلع هللا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۲

 .'«انلا نم هدعقم اوبتیلف ًادمعتم يلع بذك نمف «يريغ

 هيلع هللا ىلص يلا لاق :لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ امهيفو
 .«رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :ملسو

 تعمس :لاق عوكألا نب ةملس نع يراخبلا حيحص يفو

 لقأ مل ام يلع لقي نم» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«رانلا نم هدعقم آوبتیلف

 نم هرکی ام باب-۳۳ «زئانجلا باتک يف «حتفلا عم ۱۹۱/۳ يراخبلا حيحص (۱)

 .تيملا ىلع ةحاينلا

 ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب-۲ «ةمدقملا يف ١/ ٠١ ملسم حيحصو

 .«دحأ ىلع بذکک سیل») :ظفلب امهالک .ملسو هيلع هللا

 بذك نم مثإ باب-۳۸ «ملعلا باتك يف حتفلا عم ۲٤٤/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع

 ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب-۲ «ةمدقملا يف ١/ ٠١ ملسم حيحصو

 .ملسو هيلع هللا

 بذك نم مثإ باب-۳۸ «ملعلا باتك ين «حتفلا عم ۲٤۳/١ يراخبلا حيحص (۳)

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا ىلع

 هيلع هللا ىلص ينلا نأ كلام نب سنأ نع ًاضيأ ملسمو يراخبلا دنعو :تلق

 .«رانلا نم هدعقم اوبتيلف ًابذك يلع دمعت نم» :لاق ملسو

 بذك نم مثإ باب-۳۸ «ملعلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤١/١ يراخبلا حيحص

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع
 ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب-۲ «ةمدقملا يف ٠١/١ ملسم حيحصو

 .ملسو هيلع هللا



 VAY ملعلا باتك

 "هلعلا عنم ةهارك باب

 ءاطع نع يرذنملا لوق ىلإ "بابلا ثيدح ركذ [[//1]

 . "هب جاجتحالا ىلع نامامإلا قفتا دقو :حابر يبأ نب

 .“هريغو نابح نبا مهنم ةعاج

 ةيهارك باب :هيف بابلا ةحرتو .(۹) :مقر بابلا 1۸-۷ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 .ملعلا عنم

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يٻآ نع حابر يبآ نب ءاطع ثيدح وهو (۲)

 .«ةمايقلا موي ران نم ماجلب هللا همجلأ همتكف ملع نع لثس نم» :ملسو هيلع

 نامتک يف ءاج ام باب-۳ «ملعلا باتک يف ۲۹/۰ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 ."نسح ثيدح" :لاقو .ملعلا
 .همتکف ملع نع لس نم باب-٤۲ «ةمدقملا يف ٩1/۱ هننس يف هجام نباو
 ٣٠٠١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نع يور دقو" :لوقي ثيح ۲٣٣/٣-٠٣٤ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۳)

 قيرط دواد وبأ اهب هجرخأ يتلا قيرطلاو .لاقم اهيف قيرط نم ةريره يبأ

 نب داح نع «-ملسمو يراخبلا هب جتحا دقو- يكذوبتلا نع هاور هنإف «نسح

 - مكحلا نب يلع نع «-يراخبلا هب دهشتساو ملسم هب جتحا دقو- ةملس
 :يزارلا متاح وبأ لاقو .سأب هب سيل :دمحأ مامإلا لاق ؛ينانبلا مكحلا وبأ وهو

 نامامإلا قفتا دقو- حابر يبأ نب ءاطع نع «-ثيدحلا حلاص «هب سأب ال

 ه.ا"هب جاجتحالا ىلع

 )٤( نابح نبا حيحص ١/  ۲۹۷كردتسملا يف مكاحلا اذكو ءناسحإلا عم ٠١٠/١.



VAةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ان دح لابرلا ورمع نب صفح الحس ةيزح نبا هاورو

 نب دمحم نع نوع نبا انثدح يسيباركلا ميهاربإ نب ليعامسإ
(Df 

 . 'اعوفرم ةريره يبأ نع نيريس
 .تاقث مهلك ءالؤهو

 نع يراصنألا هللا دبع نب دمحم نع هجام نبا هاورو

 . "هب ميهاربإ نب ليعامسإ
 ةعامجلا هاور ءورمع نب هللا دبع ثيدح ًاضيأ اهدوجأ نمو

 دبع يبأ نع هيب نع شايع نب هللا دبع نع مامإلا بهو نبا نع

 . “هعفري ورمع نب هللا دبع نع نمحرلا

 .حيحص دانسإ اذهو

 بهو نبا وه اذه نأ يزوجلا نب جرفلا وبأ نظ دقو
 فعضف «"ثيدحلا عضي" :نابح نبا هيف لاق يذلا يوسنلا

 . ٤٠٤/۲ بيذهتلا بيذهت :رظنا .يلابرلا لابر نب ورمع نب صفح :وه (۱)

 .هيلع فقأ مل (۲)

 .همتكف ملع نع لثس نم باب-۲ ٤ «ةمدقملا يف 4۸/۱ هجام نبا ننس (۳)

 ۲٠۳. :مقرب ةجام نبا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 هحيحص يف نابح نباو ۱۸٠/١-۱۸۷ طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور )٤(

 ءافعضلا يف ميعن وبأو ٠٠١/١ كردتسملا يف مكاحلاو «ناسحإلا عم ١

 ۳۸/٥. دادغب خیرات يف بیطخلاو ۰ :ص

 )٥( نابح نبال نیحورجلا ١/ 0۳۷.



 1A0 ملعلا باتك

 . "هب ثيدحلا

 ليلدلاو «ملعلا مامإلا وه بهو نبا لب هتاطلغ نم اذهو

 نب هللا دبع نب دمحمو جرفلا نب غبصأ ةياور نم ثيدحلا نأ هيلع
 .هنع بهو نبا باحصأ نم امهریغو «مكحلا دبع

 يبأ نم بجعلاو «دعاص نب ىيجي ةقبط نم رخأتم يوسنلاو
 دبع نباو غبصأ قيرط نم اهقاس دقو اذه هيلع يفخ فيك جرفلا

 !؟بهو نبا نع مکحلا
 نب دمع ثيدح نم هجام نبا هجرخأ «ديعس يبأ ثيدحو

 .باذک وهو باد

 مثيلا ثيدح نم ًاضيأ هجام نبا هاور سنأ ثيدحو
(0) * * 

 ۹۸/١. يزوجلا نبال ةيهانتملا للعلا (1)

 يف يزوجلا نباو ٠۳۸/١ دادغب خيرات يف بيطخلا :غبصأ قيرط نم هاور (۲)

 ٩١/١. ةيهانتملا للعلا

 ء١/١٠٠ كردتسملا يف مكاحلا :مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم قيرط نمو

 ٠١/١. ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو

 .همتكف ملع نع لثس نم باب-۲ ٤ «ةمدقملا ين ٩۷ /۱ هجام نبا ننس (۳)

 ."ًادج فيعض" ٥١ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 )٤( متاح يبأ نبا للع :رظنا ٤۳۸/۲ .

 .فيرحت وهو .فيس :عوبطملا يف (۵)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸٦

 .'هرکذف سنآ نع

 .فيعض هدانسإو

 نیسحلا انثدح هجام نبا هاور ام هقرط دوجأ «رباج ثیدحو

 هللا دبع نع ميت نب "فل انثدح ينالقسعلا ”يرسلا يبآ نبا

 هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ردكنملا نب دمع نع يرسلا نبا

 متك نمف ءاموأ ةمألا هذه رخآ نعل اذأ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«لجو زع هللا لزنآ ام متک دقف ًاثیدح

 ° “)راق ءالۇھو

 .همتكف ملع نع لئس نم باب-٤۲ «ةمدقملا يف ٩۷/۱ هجام نبا ننس (۱)

 .۲۱۲ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .يرسلا يبأ نع نسحلا انثدح :ىلإ مسإلا فرحت لصألا يف (۲)

 .هجام نبا ننس نم بيوصتلاو
 .هجام نبا ننس نم بيوصتلاو .دلاخ :لصألا يف ()

 .همتكف ملع نع لئس نم باب-٤۲ «ةمدقملا يف ٩۷/۱ هجام نبا ننس )٤(

 ثيح ۰٠١ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ."ادج فیعض":لاق

 .بذكلل بوسنم يرسلا يبأ نب نيسحلا لب ()
 ۳٠٠١-۳٦١. /۲ بیذهتلا بیذهت :رظنا

 :ًاضيأ بابلا ينو (1)

 .سابع نب هللا دبع نع -



 YAY ملعلا باتك

 ٠/١١ ١ ٠٤١/١١ ريبكلا يفو ء1/۷١۱۷ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ

 بيطخلاو ٤٥۸/٤ هدنسم يف ىلعي وبأو ۲٠٠/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو
 .104/0 دادخب خيرات يف يدادغبلا

 :رمع نب هللا دبع نعو -
 ۳۷١. /۲ لماكلا يف يدع نباو ء1۱۸۳ ٤/ طسوألا يف يناربطلا :هجرخأ

 :دوعسم نب هللا دبع نعو -
 يف يدع نباو ء١٠/١١٠ ريبكلا يفو ٠٠/١ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ

 . ٠١۹/٤ ءاقعضلا يف يليقعلاو ٤٠٥ « ١/ ۲٠١ ۳٤١/١ /۳ لماکلا

 :يلع نب قلط نعو -
 ۲٦۷/١ باهشلا دنسم يفو ۳۳٤/۸ ريبکلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ

 يف بيطخلاو ٠۳١/١ ءافعضلا يف يليقعلاو ٥۳/١". لماكلا يف يدع نباو

 . ۱٥۵ /۸ دادخب خیرات

 .لاقم نم ولخت ال اهلکو





 ۱۷۸۹ ةبرشألا باتك

 “'[ةبرشألا باتك]

 ؟ يه ام رمخلا باب

 “بالا ثیداحأ رکذ

 حيضوتلل اهتدز ايإو «لصألا يف تسيل نيفوقعملا نيب ام (1)

 رمخلا باب :هيف بابلا ةجرتو )٤6(. :مقر بابلا ٤/ ۸۳-۸٠٥ دواد يبآ ننس (۲)

 .؟يه امن

 ٩/ ۲٠۲-۲٠٤. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ریشب نب نامعنلا ثيدح :امهوا (۳)

 ًرْلا نم نإو «ًأرمخ لسعلا نم نإو ءًأرخ رمتلا نم نإو ءًأرمخ بنعلا نم نإ»
 .«أرمخ ريعشلا نم نإو ءًأرخ

 يف ءاج ام باب-۸ «ةبرشألا باتك يف ۲٦۲/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."بيرغ ثيدح" :لاقو .رمخلا اهنم ذختي ىلا بوبحلا

 .رمخلا هنم نوکی ام باب-٥ ةبرشألا باتك ين ۱۱۲۱ /۲ هننس يف هجام نباو

 .۳۱۲۳ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ًاضيا ریشب نب نامعنلا ثيدح :اهيناث

 ريعشلاو ةظنحلاو رمتلاو بيبزلاو :ريصعلا نم رمخلا نإ» :لوقي ملسو

 .«ركسم لك نع مكاهنأ ينإو «ةرذلاو

 ۳۱۲٤. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 نم رمخلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح :اهثلاث

 .(ةبنعلاو ةلخنلا :نيترجشلا نيتاه

 عي نأ نايب باب-٤ «ةبرشأالا باتك يف ٠١۷۳ /۳ حیحص يف ملسم هجرخأو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 اجرخأ دقو :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 ذئموي رمخلاو تمرح رمخلا نإ» :لاق سنأ نع نيحيحصلا يف

 ."«رمتلاو رسبلا

 يتلا ةيآلا هللا لزنأ دقل» :لاق سنأ نع ملسم حيحص ينو

 ."«رمت نم الإ برشي بارش ةنيدملاب امو ءرمخلا اهيف مرح
 تمرح نيح رمخلا انيلع تمرح»» : لاق يراخبلا حيحص يفو

 .متلاو رسبلا انرمخ ةماعو ءاليلق الإ بانعألا رمخ دجن امو

 .ًارخ ىمسُي بنعلاو لخنلا نم ذختي ام ذبتني ام

 بوبحلا يف ءاج ام باب-۸ «ةبرشألا باتك يف ۲٦۳/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح" :لاقو .رمخلا اهنم ذختب يتلا

 :ىلاعت هللا لوق ليوأت ٠۹- «ةبرشألا باتك يف 1۹۲/۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .(ًاسَح ًاقزرو ًاركس هئم نوڈخئ باتعألاَو ليلا تاّرَمُت نمو
 .رمخلا هنم نوکی ام باب-٥ «ةبرشألا باتک يف ۱۱۲۱/۲ هننس يف هجام نباو

 ميرحت لزن باب-۳ «ةبرشألا باتك يف حتفلا عم ٠٠/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .رمتلاو رسبلا نم يهو رمخلا
 . ...رمخلا ميرحت باب-١ ءةبرشألا باتك ٠١۷١-٠١۷١ /۳ ملسم حیحص يف هوحنو

 . ...رمخلا ميرحت باب-١ ءةبرشألا باتك يف ٠١۷۲ /۳ ملسم حیحص (۲)

 .كلام نب سنأ :يأ (۳)

 نم رمخلا باب-۲ «ةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ۳۸/٠١ يراخبلا حيحص ()

 .هريغو بنعلا



 ۱7۹۱ ةبرشألا باتك

 ميرحت لزن» :لاق رمع نبا نع ًاضيأ يراخبلا حيحص ينو

 .'”«بنعلا بارش اهيف ام ءةبرشأ ةسمخل ذئموي ةنيدملاب نإو رمخلا

 ."ًاضيأ ملسم هجرخأو

 ةديبع ابأ يقسأ تنك» :لاق سنأ نع اضيأ نيحيحصلا يفو

 [ب/۲۰۲1 رتو وهز خیضف بعک نب يبأو «"[ةحلط ابأو]
 ب مت :ةحلط وبأ لاقف «تمرح دق رمخلا نإ :لاقف تآ مهءاجف

 .“«اهقرهأف سنأ

 ؟وه ام :سنأل تلق» :بيهص نب زيزعلا دبع لاق ظفل ينو

 باب-١٠ «ةدئاملا-١ ءريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۱١١/۸ يراخبلا حیحص (۱)

 .(ناًطْيَشلا ِلَمَع نم سجر مالزألاو باصلألاًو ُريْيَمْلاَو ُرْمْخْلا الإ

 .ملسم دنع هيلع فقأ مل (۲)

 ميرحت لوزن يف باب- «ريسفتلا باتك يف ۲۳۲۲ ٤/ هحیحص يف جرخاآ امنإو

 هللا یلص هللا لوسر ربنم ىلع رمع بطخ :لاق رمع نبا ثیدح «رمخلا

 اهيرحت لزن رمخلا نإو الآ دعب امأ :لاق مث «هيلع ینثأو هللا دمحف «ملسو هيلع

 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا نم :ءايشأ ةسمخ نم يهو «لزن موي

 .ثيدحلا (...لسعلاو

 .ملسمو يراخبلا حيحص نم اهتكردتساو «لصألا يف تسيل (۳)

 رمخلا ميرحت باب-۳ ءةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ٠٠/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 .رمتلاو رسبلا نم يهو

 ...رمخلا ميرحت باب-١ ءةبرشألا باتك يف ٠١۷۲ /۳ ملسم حیحصو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 4۲

 .'«بطرو رسب :لاق

 ؟خيضفلا نع هولاسو» :سنآ نع نيحيحصلا يف ظفل ينو

 ينإ «خيضفلا هنومست يذلا اذه مكخيضف ريغ رخ انل ناك ام :لاقف

 ىلص يلا باحصأ نم ًالاجرو بويأ ابأو ةحلط ابأ اهقسأ مئاقل
 :انلقف ؟ربخلا مکغلب له لاقف لجر ءاج ذإ ءانتیب يف ملسو هيلع هللا

 .لالقلا هذه قرأ سنآ اي :لاقف «تمرح دق رمخلا نإ :لاقف کل

 ."(لجرلا ربخ دعب اهنع اولأس الو اهوعجار امف :لاق

 ةبرشألا هذه لوخد يف ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا هذهف
 نآرقلا اهب لزن ىتلا ةغللا يف رمخلا مسا يف بنعلا ريغ نم ةذختما

 رخ اهتيمست تابثإ يف فلكتلا نع ةينغم ةباحصلا اهب بطوخو
 .هيف عازنلا ةرثك عم سايقلاب

 ةمدخ باب-١۲ ء«ةبرشألا باتك يف «حتفلا عم 4/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .رابكلا راغصلا

 . ...رمخلا ميرحت باب-١ «ةبرشألا باتك يف ٠١۷١/۳ ملسم حیحصو

 .ًاسنا لاس يذلا وه هنأ يميتلا ناميلس نع امهالك

 اذه دعب ميقلا نبا هركذيس ام وهف «سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع ثيدح امأ
 .ثيدحلا

 باب-١٠ «ةدئاملا-١ ءريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۱۲١/۸ يراخبلا حيحص (۲)

 .(ناّطْيشلا لّمَع نم سْجر مالزألاو باّصلأآلاو ُرِْبَملاَو ُرْمْحْلا املا
 . ...رمخلا ميرحت باب-١ «ةبرشألا باتك يف ۱۵۷۱/۳ ملسم حیحصو



 7۹۳ ةبرشألا باتك

 اف صوصنلا ظفل لوانتف اصن ًارمخ اهتيمست تبث دق ذإف

 .ًادحاو ًالوانت ءاوس بنعلا بارشل هلوانتك

 يف سايقلا ةفلك نم حيرت ةلهس ةصوصنم ةبيرق ةقيرط هذهف

 .مكحلا يف سايقلاو مسالا

 ميرحت نأل ؛امهنيب ةيوستلا يضتقي يلجلا سايقلا ضح نإ مث

 سوفنلا نأل اذهو «""ركسي مل نإو هيلع عمجم بنعلا بارش ليلق

 «هريثك ىلإ وعدي هليلقو هنم ركسي ال يذلا دحلا ىلع رصتقت ال

 .ةركسملا ةبرشألا رثاس يف هنيعب ىنعملا "اذهو

 .لطاب وهو تالثامتملا نيب قيرفت كلذ يف اهنيب قيرفتلاف
 «ميرحتلا ين ًايفاك ناكل سايقلا الإ ةلاسملا يف نكي رل ولف

 الو ءاهدنس يف نعطم ال يتلا صوصنلا نم هانركذ ام اهيفو فيكف

 .قيفوتلا هللابو !؟ةحيرص ةحيحص يه لب ءاهانعم يف هابتشا

 ٦ :ص مزح نبال عاجإلا بتارم :رظنا )1(



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۹4

 “ركسملا نع يهنلا باب

 ؛رمع نبا ثيدح نم كلذ يور دقو :يرذنملا لاق

)( 
 ورمع نباو

 رال ى باب دباو "هدنسم يف دمحأ هاور رمع

 )٥(. :مقر بابلا «۸۷ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ثیدح دنع

 .«مارح هلیلقف هریثک رکسأ

 ام ءاج ام باب-۳ «ةبرشألا باتك يف ۲٢۸/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 ."رباج ثیدح نم بیرغ نسح ثیدح" :لاقو .مارح هلیلقف هریثک رکسأ

 هرثک رکسأ ام باب-١٠ ءةبرشألا باتک يف ۱۱۲١ /۲ هننس يف هجام نباو

 .۳۱۲۸ :مقرب دواد يب ننس حیحص يف ينابلألا هححصو .مارح هليلقف

 :لاق مث رباج ثیدح ىلع ملکت ثیح ٥ يرذنملل دواد يب ننس رصتخ (۲)

 ‹«صاقو يبا نب دعسو «بلاط يبأ نب يلع ةياور نم ثيدحلا اذه يور دقو"

 "ريبج نب تاوخو «ةشئاعو «ورمع نب هللا دبعو «رمع نب هللا دبعو
 يف امهجيرخت يتايسو .ورمع نباو «رمع نبا يثيدح ىلع ميقلا نبا قّلعف
 .فنصملا مالك

 ٩۱/۲. دمحأ دنسم (۳)

 .مارح هلیلقف هریثک رکسأ ام باب-١٠ «ةبرشألا باتک ۱۱۲١ /۲ هجام نبا ننس )٤(

 ۲۷۳١. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

AY /t ينطقرادلا ننس )٥( 



 °174 ةبرشألا باتك

 نم يئاسنلاو دمج ا هاور ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 .هدج نع هيبآ نع بیعش نب ورمع ثیدح
 ؛ركسملا ردقلا نم ليلقلا ىلع ثيداحألا هذه لمح حصي الو

 قرفلا ركسأ ام» ةشئاع ثيدح يف هلوقل هدري ثيدحلا حيرص نأل

 ."«مارح هنم فكلا ءلمف ؛هنم

 قرفلاب هنم ركسي امنإ ناك اذإ بارشلا نأ يف حيرص اذهف

 دارم اذهو «رکس هب لصحم ال هنأ عم «مارح هنم فكلا ءلمف

 عقي يذلا بارشلا نم عومجماب لصجب اغنإ راكسألا نإف «ثيداحألا

 .رکسلا هب

 ؛طلغ دقف ]۲٠٤/[ «ةريخألا ةبرشلاب عقي انإ هنأ نظ نمو

 .۱۷۹ ۱٦۷ /۲ دمحا دنسم (۱)

 ركسأ بارش لك ميرحت-٠۲ «ةبرشألا باتك يف ۷٠١ /۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 ركسأ ام باب-١٠ ءةبرشألا باتك يف ۱٠۲١ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .مارح هلیلقف هریثک
 .۲۷۳۸ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .بابلا اذه رخآ يف ٩۱/٤ هننس يف دواد وبا هاور (۳)

 ام ءاج ام باب-۳ «ةبرشألا باتك يف ۲٠۹/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ."نسح ثیدح اذه" :لاقو .مارح هلیلقف هریثک رکسأ

 ۳٠۳٤. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۷۹٦

 ءاهلبق ام ىلإ اهمامضناب ركسلا "يف ترثأ امغنإ ةريخألا ةبرشلا نإف

 ةصملاو «عبشلا يف ةريخألا ةمقللاك يهف ءرثؤت ل تدرفنا ولو

 لامك دنع لصحت يتلا تاببسملا نم كلذ ريغو «يرلا يف ةريخألا

 .اعيشف ًائيش جیردتلاب اهببس

 ام لقأ ناك «بارشلا نم مولعم ردقب لصحي ركسلا ناك اذإف

 عطقلا عم ركسملا ريثكلا نم ليلق هنأل ؛ًامارح هنم مسالا هيلع عقي

 .حوضولا ةياغ يف اذهو «هدحو ركسي ال هنأب

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ۷٠١١/۷. ىبتجلا ننسلا يف يئاسنلا :سيفنلا مالكلا اذه ىنعم ركذ (۲)



 74۹۷ ةبرشألا باتك

 "ركسملا نع يهنلا باب
 لاق مث «يرذنملا مالك رخآ ىلإ بابلا ثيداحأ ركذ

 نع ملسم حيحص يفو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا

 لاسف -نميلا نم ناشيجو- ناشیج نم مدق الجر نآ» :رباج

 نم مهضراب هنوبرشي بارش نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 وأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟رزملا هل لاقي ةرذلا

 لک : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق .معن :لاق ؟وه رکسم

 نم هيقسي نأ ركسملا برشي نمل ًادهع هللا ىلع نإ «مارح رسم
 لهأ قرع :لاق ؟لابخلا ةنيط امو هللا لوسر اي :اولاق .لابخلا ةنيط

 .«رانلا لهأ ةراصع وأ «رانلا

 هيلع هللا ىلص يلا نأ ةريره يبأ نع دمحأ مامإللا دنسم ينو

 ىضتقا ئراقلا دنع سبللا عقي ال ىتحو .ةمجرتلا ترركت لصألا يف اذكه )١(

 .هيبنتلا

 )٥(. :مقر بابلا ٤/ ۸٩-۰4۱ دواد يبآ ننس يف وهو

 دبع ثیدح نم هرکذف «مارح رکسم لک نآ اهیف ثیداحأ ةدع دواد وبآ رکذ (۲)

 نب هللا دبعو «يرعشألا ىسوم يبأو «يريمحلا مليدو «ةشئاعو سابع نب هللا

 .عسوتلا دارآ نم اهرظنيلف «ةملس مأو «رمع

 .°۷-10 /0 دواد يبأ ننس رصتحخم (۳)

 رخ رکسم لک نأ نایب باب-۷ «ةبرشألا باتك يف ۱٥۸۷ /۳ ملسم حیحص )٤(

 .مارح رخ لک نأو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱⁄۹۸

 .'«مارح رکسم لک» :لاق ملسو

 لاقو . جام ناو "يذمرتلاو " ثاسنلا هاورو

 هلا یلص ينلا نع دوعسم نبا نع هجام نبا ننس يفو

 اذه :هجام نبا لاق «((مارح رکسم لک») :لاق هنآ ملسو هيلع

 .نييرصملا ثيدح

 (0) . 0 . راه 1 * |

 . هلع قورسم نع ئناه نب بويا تیدح نم هاور

 :لاق سوأ نب دادش نب یلعی نع اضیآ هجام نبا ننس يفو

 .((نمۇم لک ىلع مارح رکسم لک») :لوقي

 ۷ “ںیقرلا ثيدح اذهو :هجام نبا لاق

 -! 4€ /۲ دمحأ دلسم (۱)

 .ركسأ بارش لك ميرحت-۲۴۳ ءةبرشألا باتك يف 1٩١ /۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 .مارح ركسم لك ءاج ام باب-۲ «ةبرشألا باتك يف ۲١۸/٤ يذمرتلا عماج (۳)

 .ةيعوألا ذيبن نع ىهنلا باب-١١ ءةبرشألا باتك يف ۱۱۲۷ /۲ هجام نبا ننس )٤(

 ۲۷٤١. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلأالا هححصو

 .مارح ركسم لك باب-٩ «ةبرشألا باتك يف ۱۱۲٤/۲ هجام نبا ننس )٥(

 .فيرحت وهو .نييقارعلا :عوبطملا يف )١(

 .مارح رکسم لک باب-٩ «ةبرشألا باتک يف ۱۱۲٤/۲ هجام نبا ننس (۷)

 ۷٤١. :مقرب هجام نبا فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو



 ۱⁄44 ةبرشألا باتك

 “يذادلا باب

 هجرخأو :لاق مث «"”بابلا لوأ ثيدح يرذنملا ركذ

 ."هجام نبا

 نبرشيل» :هظفلو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 مهسوؤر ىلع فزعي ءاهمسا ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان

 ةدرقلا مهنم لعجيو «ضرألا مهب هللا فسخُي «تاينغملاو فزاعملاب

 .«ںیزانخلاو

 دلاخ نع ديزي نب روث ثیدح نم ًاضيأ هجام نبا جرخأ دقو

 يف باب" :هيف بابلا ةمجرتو .(0) :مقر بابلا ٤/ ۹١-4۲ دواد يبأ ننس )١(

 ."يذادلا

 .يدادلا :ًاضيأ هل لاقيو .ركسُي ىتح دتشيف ذيبتلا ين حرطُي بح :يذادلاو

 ٤۹١. ۱1۷/۳ برعلا ناسلو ء١٤ /۲ ةياهنلا :رظنا .ةلمهملاب

 انركاذتف مْنغ نب نمهحرلا دبع انيلع لخد :لاق ميرم يبأ نب كلام ثيدح وهو (۲)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنآ يرعشألا كلام وبأ يثدح :لاقف «ءالَّطلا

 .«اهمسا ريغب اهنومسي «رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل» :لوقي ملسو

 .فنصملا مالك يف يتايس امك «هجام نبا هجرخأو

 . 0٥0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .1۷1/0 دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 .تابوقعلا باب-۲۲ «نتفلا باتک ين ۱۳۳۳ /۲ هجام نبا ننس (6)

 ۷ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۰۰

 ىتح مايألاو يلايللا بهذت ال» هعفري ةمامأ يبأ نع نادعم نبا

 .«اهمسا ريغب اهنومسي «رمخلا يتمأ نم ةفئاط ''[اهیف] برشت

 طمّسلا نب تباث نع زيريع نبا ثیدح نم ًاضيآ هجرخأو
 . ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةدابع نع

 [ب ۲۰٤1/ نمیف ءاج ام باب :هحیحص يف يراخبلا لاقو

 انثدح رامع نب ماشه لاقو «همسا ريخب هیمسيو رمخلا لحتسي

 نب ةيطع انثدح رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انثدح دلاخ نب ةقدص
 لاق «يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع يثدح لاق ”يعالكلا سيق

 ينلا عمس -ينبذك ام هللاو- يرعشألا كلام وبأ وأ رماع وبأ ينثدح

 رجلا نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ننوكيل» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 حوري ملع بنج ىلإ ماوقأ نلزنيلو «فزاعملاو رمخلاو «ريرحلاو

 .هجام نبا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 ريغب اهنومسي رمخلا باب-۸ ءةبرشألا باتك يف ۱۱۲۳/۲ هجام نبا ننس (۲)

 .يتأيس امك «هجام نبا ننس حيحص يف ينابلالا هححصو .اهمسا

 .اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا باب-۸ ءةبرشألا باتك يف ۱۱۲۳/۲ هجام نبا ننس (۳)

 .۲۷۲۹-۲۷۳۰ :نیمقرلاب هجام نبا حیحص ين هلبق يذلاو ينابلألا هححصو

 بيذهت .يصمحلا ىيجي وبأ «يعالكلا :لاقيو «يبالكلا سيق نب ةيطع :وه (4)

 .۲۲۸/۷ بیذهتلا

 ٠١/ ٥۷. يرابلا حتف :رظنا .يلاعلا لبحلا يأ )٥(



 ۱۸۰1 ةبرشألا باتك

 .ًادغ انيلإ عجرا :نولوقيف « “ةجاحل مهيتأي مه ةحراسپ مهيلع

 موي ىلإ ريزانخو ةدرق نيرخآ خسميو «ملعلا عضيو "ےللا مهتيبيف

 ."«ةمايقلا

 ؛حصي ال :اولاقو «ثیدحلا اذه يف هریغو مزح نبا نعط دقو

 نب ماشه لاقو :لاق امنو «هب هثدح نم يراخبلا ركذي م «عطقنم هنأل

 .رامع

 :هوجو نم لطاب حدقلا اذهو

 اذإف «هنم عمسو رامع نب ماشه يقل دق يراخبلا نأ :اهدحأ

 ةرصاعملا لوصحل ًاقافتا لاصتالا ىلع لمح ًانعنعم هنع ىور

 نع :هلوق نيبو هني قرف نکی م "ماشه لاق" :لاق اذإف «عامسلاو

 .الصآ "ماشه

 لاق ءًالوصوم ماشه نع هوور دق تابثألا تاقثلا نأ :يناثلا

 .فيرحت وهو .ةجاحلا مهيتأت :عوبطملا يف )١(

 . ٥۷/٠١-0۸ يرابلا حتف :رظنا .ةجاحل مهيتأي ريقفلا نأ :ينعملاو

 0۸/٠١. يرابلا حتف :رظنا .اليل مهکلهي يآ (۲)

 نمیف ءاج ام باب- ١ ءةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ٥۳/٠١ يراخبلا حيحص (۳)

 .همسا ریغب هیمسیو رمخلا لحتسي
 يراخبلا نيب ام لصتي مل «عطقنم اذهو" :لوقي ثيح ٥۹ /۹ مزح نبال ىلحلا )٤(

 ."عوضوم هيف ام لكو «ادبأ ءيش بابلا اذه يف حصي الو ءدلاخ نب ةقدصو

 ,.00- يرابلا حتف :رظناو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۰۲

 رامع نب ماشه انثدح نسحلا ينربخأ :هحيحص يف يليعامسإلا

 .نایفس نبا وه نسحلاو .'"هنتمو هدانسإب

 يليعامسإلا لاق «ماشه ثیدح ريغ نم حص دق هنأ :ثلاثلا

 رشب انثدح ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح نسحلا انثدح حيحصلا يف

 :لاقف منغ نب نمحرلا دبع اذإف :لاق «لوط هيف ًاثيدح ركذف سانلا

 رمخلا» :ماشه ثيدح يف ««رمخلا نولحتسي موق يتمأ يف ننوكيل»»

 ««فزاعملاو رمخلاو ریرحلاو ٩۳ ےل ميحد ثیذدح ينو «(ریرحلاو

 ."فیدحلا رکذف

 ينربخأ لاق بابحلا نب ديز انثدح ةبيش يبأ نب نامثع هاورو

 :لاقف منغ نب نمحرلا دبع انيلع لخدف «“ءالطلا انركاذت :لاق

 .۲۷۲ /۳ ۰۲۲۱/۱ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا :يليعامسإلا قيرط نم هجرحخأو (1)

 .زخلا :عوبطملا يف (۲)

 .يليعامسإلا قيرط نم ۲۷۲ /۲ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو (۳)

 .ةبيش يبأ نبا فنصم نم بيوصتلاو .قالطلا :لصألا يف (6)

 ١٠/٠١. برعلا ناسل :رظنا .رمخلا :وه ءالطلاو



 A۰۳ ةبرشألا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ يرعشألا كلام وبأ ينثدح

 .هظفلب ثيدحلا ركذف ملسو

 هلاخدإف «هنم عمسي مو ًاماشه قلي مل ول يراخبلا نأ :مبارلا

 نع هدنع تباث هنأ ىلع لدی ؛هب همزجو هحیحص يف ثیدحلا اذه

 ؛مهترثكل امإو «مهترهشل امإ ؛هنيبو هنيب ةطساولا ركذي ملف «ماشه

 .ةطساولا ركذ نع هب هترهش ينغت ماشه نع روهشم فورعم وهف

 هصرح يهو «هقيلعت يف ةحيحص ةداع هل يراخبلا نأ :سماخلا

 لاقو :لوقيف «هدنع ًاحيحص ناك اذإ هنع هلقع نم ىلإ ثیدحلا هتفاضإ

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو «نالف [[/۰]

 لوسر نع ركذيو وأ نالف نع ركذيو :لاق ةلع هيف ناک نإو

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ثيدحلا ةفاضإب مزج دق انهو كلذ ملع هباتك أرقتسا نمو

 .هدنع حيحص وهف ماشه ىلإ

 حيحصلا هباتك يف هل الخدم هب ًاجتحم هركذ دق هنأ :سداسلا
 .بیر الب حیحص ثیدحل اف ءًاداهشتسا ال ًالصا



A۰6ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 افاق برشلا يف باب

 .«ًامئاق برشلا نع رجز ملسو هيلع

 دواد يبآ ننس رصتخو .(1) :مقر بابلا €/۸A°-4°1 دواد يبآ ننس (1)

 .۲۸۱/۰-۲۸۲ يرذنملل

 :انه دواد وبأ رکذ دقو

 .«ًامئاق لجرلا

 ةيهارك باب-١٠ ءةبرشألا باتك يف ٠٠٠١ /۳ هحيحص يف ملسم هجرخأو

 ۰ .ًامئاق برشلا

 يهنلا يف ءاج ام باب-۱ ةبرشألا باتك يف ٤/ ۲٠٠ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو ءًامئاق برشلا نع

 .ًامئاق برشلا باب-١۲ ءةبرشألا باتك يف ۱۱۳۲ /۲ هننس يف هجام نباو

 نإ :لاق مث «مئاق وهو هبرشف ءا اعد ًايلع نآ» ةربس نب لارا ثيدح -۲

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیار دقو ءاذه لعفی نأ مهدحا هرکی الاجر

 .«هلعفأ ينومتيأر ام لثم لعفي

 ١١- ءةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ۸۳/٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .امئاق برشلا باب
 .ثدح ريغ نم ءوضولا ةفص-١٠٠ «ةراهطلا باتك ١/ ٩١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .ًامئاف برشلا ةيهارك باب-٤٠ ءةبرشألا باتك يف ٠٠١١ /۳ ملسم حيحص (۲)



 A.o\ ةبرشألا باتك

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ةريره يبأ نع ًاضيأ هيفو

 .'«ىقتسيلف يسن نمف ءًامئاق مكنم دحأ نبرشی ال»)

 هللا لوسر تيقس» :لاق سابع نبا نع نيحيحصلا يفو

 .«مئاق وهو برشف «مزمز نم ملسو هيلع هللا یلص

 رپ ىلع الإ ڈیموپ ناک ام ةمركع فلحف :رخآ ظفل ینو

 :ثيداحألا هذه يف فلتخاف

 نيرمألا رخآ :اولاقو «خسنلا كلسم اهب اوكلس موقف -

 برش امك «امئاق برشلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم
 .عادولا ةجح يف

 ىلص ينلا نإف ءرظن كلذب خسنلا توبث يف :ةفئاط تلاقو -

 ناک هنآ ةمركع فلح دقو «رذعل ًامئاق برش هلعل ملسو هيلع هللا

 اه مومع الف نيع ةصق يلع ثيدحو ءًابكار ئنيح

 .ًامئاق برشلا ةيهارك باب-١٤٠١ ءةبرشألا باتك يف ٠٠١١ /۳ ملسم حيحص (۱)

 .ًامئاق برشلا باب-١١ ءةبرشألا باتك «حتفلا عم ۸٤/٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 نم برشلا يف باب-١٠ «ةبرشألا باتك يف ٠٠٠۲/۳ ملسم حيحصو

 .ًامئاق مزمز

 .مزمز يف ءاج ام باب-٦۷ «جحلا باتک «حتفلا عم ٥۷٦/۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .ًامئاق برش ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ يفن ةمركع مالك نم دوصقملاو

 . 0۷/۳ يرابلا حتف :رظنا



A۰ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 نع “"ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نع يذمرتلا ىور دقو
 ينو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يلع لخد»:تلاق ةشبک هتدج

 لاقو .«هتعطقف اهيف ىلإ تمقف ًامئاق برشف «ةقلعم ةبرق تيبلا

 ."هجام نبا هجرخأو .حیحص ثیدح :يذمرتلا

 يلع لخد» :تلاق ميلس مآ نع هدنسم يف دمحأ یورو

 اهنم برشف ءةقلعم ةبرق تيبلا ينو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .«يدنعل هناف اهاف تعطقف «مئاق وهو

 ؛ةجاحل ناك ًامئاق اهنم برشلا نأ ىلع مئاقولا هذه تلدف

 نم نكمتي م هلعل ًاضيأ مزمز نم هبرش كلذكو ءةقلعم ةبرقلا نوكل
 .اهريغو ماحزل وأ «عضوملا قيضل دوعقلا

 .كلذ لثمب تبثي ال خسنلاف ةلمجل ابو
 هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع انک)») :رمع نبا ثیدح امآو

 هاور .«مايق نحنو برشنو «يشمن نحنو “[لكأن] ملسو هيلع

 .هجام نبا ننسو يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو .رمع :لصألا يف )١(

 .كلذ يف ةصخرلا يف ءاج ام باب-۸٠ «ةبرشألا باتك ٤/ ۲۷١ يذمرتلا عماج (۲)

 .ًامئاق برشلا باب-١۲ «ةبرشألا باتك يف ۱۱۳۲ /۲ هجام نبا ننس (۳)

 ۲۷٣۳. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 )٤( دمحأ دنسم ١/٤۳٩۱.

 .جيرختلا رداصم نم اهتكردتساو «لصألا نم ةطقاس )٥(



 ¥«A\ ةبرشألا باتك

 هححصو يذمرتلاو "هجام نباو "دما مامإلا (0) ۳)

 :رومآ ةثالث دعب الإ خسنلا ىلع ًاضيأ لدي الف
 .ةحصلا يف يهنلا ثيداحأل هتمواقم -

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلل كلذ غولبو -

 .ىهنلا ثيداحأ نع هرخأتو -

 يف خسنلا تابثإف ءاه مومع ال لعف ةياكح وهف كلذ دعبو
 .ملعأ هللاو «ريسع اذه

 .۱۰۸/۲ دمحا دنسم (۱)

 .ًامئاق لكألا باب-١٠ «ءةمعطألا باتك يف ۱۰۹۸/۲ هجام نبا ننس (۲)

 نع يهنلا يف ءاج ام باب-١١ «ةبرشألا باتك يف ٤/ ۲٠٠ يذمرتلا عماج (۳)

 رمع نب هللا دیبع ثیدح نم بیرغ حیحص ثیدح اذه" :لاقو .ًامئاق برشلا

 .'رمع نبا نع عفان نع
 .۲۱۷۰ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا ثیدحلا ححصو





 ۸۰۹ ةمعطألا باتك

 “[ةمعطألا باتك]

 “"ءاعطلا دنع نيديلا لسغ باب

 .“هرخآ ىلإ "بابلا ثيداحأ ركذ

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :ملعلا لهأل نالوق ةلاسملا هذه يف

 .”هريغو دمحأ بهذم يف امهو

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل اهتعضو ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)

 لسغ ف باب :هيف بابلا ةحرتو ۱١ :مقر بابلا 1/٤ دواد يبآ ننس )۲(

 جرح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ)) سابع نب هللا دېع ثیدح وهو )۳(

 ترمأ امنإ :لاقف ءوضوب كيتان الأ :اولاقف «ماعط هيلإ مّدَقف «ءالخلا نم

 .(ةالصلا ىلإ تمق اذإ ءوضولاب

 يف باب-١٤ ءةمعطألا باتك يف ۲٤۸/٤-۲٤۹ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .' حیحص نسح" :لاقو .ماعطلا لبق ءوضولا كرت

 .ةالص لكل ءوضولا-١١٠ «ةراهطلا باتك يف ١/ ٩۲ ىبتجملا يف يئاسنلاو

 .۳۱۹۷ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

 ۷/0 يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (6)

 )٥( يملا :رظنا ١١١/٠١ فاصنإلاو “۲ ىراتفلا عومجمو ۸/ ٤ ۳۲-۲٥" .



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸1۰

 .بحتسپ ال هنآ حیحصلاو

 لبق نيديلا لسغ كرت باب :ريبكلا هباتك يف يئاسنلا لاقو

 نع ثريوحلا نب ديعس نع جيرج نبا ثيدح نم ركذ مث «ماعطلا

 «جرخ مث زربت ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» سابع نبا
 .'«ءام سمي ملو معطف

 .حيحص هدانسإو

 ثيدح نم قاسو «معط اذإ هدي بنجلا لسغ :لاق مث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا

 اذإو ءةالصلل هءوضو اضوت «بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ ناك ملسو

 .'"«هیدي لسغ لكأي نأ دارأ

 ٤/ ٠۷١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۱)

 . ٠١١/٤ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 .لكأي بنجلا باب-۸۸ «ةراهطلا باتك ٠٠١-٠١٠ /۱ هننس يف دواد وبأ هجرخأو

 ىلع بنجلا راصتقا باب-١٠٠ ءةراهطلا باتك ين ١/ ٠٠١١ ىبتجنا ين يئاسنلاو

 .لكأي نأ دارأ اذإ هيدي لسغ

 ۲۰٢-۲۰۷. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 . ...بنجلا مون زاوج باب-٦ «ضيحلا باتك ۲٤۸/۱ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 ال لاق نم باب-٩۹ ءاهننسو ةراهطلا باتك يف ۱۹۳/۱ هننس يف هجام نباو

 .ةالصلل هءوضو ًاضوتي ىتح بنجلا ماني
 .مونلا دارأ اذإ بنج لا اضوت ىلع -هجام نباو ملسم يآ- ارصتقاو



 ۱۸1۱١ ةمعطألا باتك

 .باوصلا وه ةلأسملا يف ليصفتلاو بيوبتلا اذهو

 نع دمحأ تلأس :لاق انهم نع ماج ا يف لالخلا لاقو

 نع ناملس نع ناذاز نع مشاه يبا نع عيبرلا نب سيق ثيدح

 ««هدعبو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب» ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 نب سيق الإ اذهب ثدح ام :تلقف «رکنم وه :هللا دبع وب يل لاقف

 .ال :لاق ؟عيبرلا

 عيبرلا نب سيق ثيدح هل ترکذو نیعم نب ییجی تلاسو
 نب ىج يل لاقف «ثيدحلا ناملس نع ناذاز نع مشاه يبأ نع

 نع يغلب :هل تلق .هدعبو ماعطلا لبق ءوضولا نسحأ ام :نيعم

 .ماعطلا لبق ءوضولا هركي ناك هنأ يروثلا نايفس

 هنأ دیعس نب ییجب نع يغلب تلق دمحأ تلاأس :انهم لاقو

 همر ميقلا نبا مامإلا هلقن امو .ءازجألا ضعب هنم عبط لالخلل عماجلا باتك )١(

 .ملعأ هللاو .هنم عبط اميف دوجوم ريغ هللا

 ديلا لسغ يف باب-۲١ «ةمعطألا باتك يف ۱۳٣/٤ هننس يف دواد وبا هجرخآ (۲)

 ."فيعض وهو" :دواد وبأ لاق مث .ماعطلا لبق

 ءوضولا يف ءاج ام باب-۳۹ «ةمعطألا باتك يف ۲٤۸/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 نب سيق ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال" :لاق مث .هدعبو ماعطلا لبق

 .ثيدحلا يف فَّعضي عيبرلا نب سيقو «عيبرلا
 ٤ ۸٠. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 .يماشلا ىبجب نب انهم :وه لئاسلا (۳)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸1۲

 نایفس هرک مل :تلق «'ماعطلا دنع ديلا لسغ هرکی نایفس ناک :لاق

 نب سيق ثيدح دمحآ فعضو «مجعلا يز نم هنأل :لاق ؟كلذ
 ( عيبرلا

 هللا دبع ابآ تیآر :لاق «يذورملا ركب وبآ انربخآو :لالخلا لاق

 ."ءوضو ىلع ناک نِإو «هدعبو ماعطلا لبق هيدي

 .4/ ٤ هعماج يف يذمرتلا :نایفس نع هرکذ (۱)

 ۳۰٥٤-٠٥١. /۱۳ ةمادق نبال يغملا :يف لالخلل عماجلا نع لقنلا اذه رظنا (۲)

 7 ىغملا :رظنا (۳)



 ۸1۳ ةمعطألا باتك

 "ةيلهألا رمحلا موحل لكأ يف باب
 :هللا هجر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 يلا نع اهاور ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا ثيداحأ

 هللا دبع نب رباجو «بلاط يبأ نب يلع :ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ضابرعلاو كلام نب سنأو «ىفوأ يبأ نباو «بزاع نب ءاربلاو

 «يردخلا ديعس وبأو «رمع نب هللا دبعو «ينشخلا ةبلعث وبأو «ةيراس

 نب مادقملاو «يرافغلا ورمع نب مكحلاو «عوكألا نب ةملسو

 نب تباثو «سابع نب هللا دبعو «يلهابلا ةمامأ وبأو «بركي دعم

 رمازو «ورمع نب هللا دبعو «يردبلا "”طيلس وبأو «ةعيدو

 )۳٤(. :مقر بابلا ۱۹۳ ٤/ دواد يبأ ننس (۱)

 . ۳۱۹/۰-۳۲۱ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 معطأ ءيش يلام يف نكي ملف «ةكس اتباصأ» :لاق رجب نب بلاغ ثيدح دنع

 موحل مرح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک دقو رمح نم َءيش الا يلهآ
 انتباصأ ءهللا لوسر اي :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيتأف ءةيلهألا رُمحل ا

 مول تمرح كنإو ءرُمحلا ناّمِس الإ يلهأ معطأ ام يلام يف نكي ملو ءةنسلا

 لجأ نم اهتمّرح اغنإف «كرُمُح نيمس نم كلهأ معطأ :لاقف ءةيلهألا رمحلا

 .ةلالحلا ينعي «ةيرقلا لاّوج

 ه.ا"أريثك ًافالتخا هدانسإ يف فلتخا" :هبقع يرذنملا لاق

 .۸۱۷ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .يتأيس امك «هثيدح جيرخت رداصم نم بيوصتلاو .كيلس :لصألا يف (۲)



SEةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ."ديلولا نب دلاخو ةريره وبأو «يملسألا

 نع يرهزلا ثيدح نم هيلع قفتمف «يلع ثيدح اماف
 . يلع نع هيبأ نع ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا

 نب ورمع ةياور نم ًاضيأ هيلع قفتمف «رپاج ثيدح امآو

 یلص هللا لوسر نآ» :رباج نع نيسحلا نب يلع نب دمحم نع رانيد
 يف نذأو ءةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي ىهن ملسو هيلع هلا
 ."«لیخلا مول

 .“هنع ريبزلا يبأ ةياور نم ًاضيأ ملسمل وهو
 ءًاضيأ ]1/۲٠٠[ هيلع قفتمف «بزاع نب ءاربلا ثیدح امآو

 ىلص ينلا عم انك» ءاربلا نع تباث نب يدع نع ةبعش قيرط نم

 .اهنكامأ يف ىلاعت هللا نذإب اهلك ثيداحألا هذه جيرخت يتأيس (۱)

 باب-۲۸ «ديصلاو حئابذلا باتك يف حتفلا عم ٩/ ٠۷١ يراخبلا حيحص (۲)

 .ةيسنإلا رمح لا موحل
 محل لك ميرحت باب-٥ ‹«حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠١۳١۷ /۳ ملسم حيحصو

 .ةيسنإلا رَّمحلا

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ٠٥١ /۷ يراخبلا حيحص (۳)

 لكأ يف باب-٦ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠١٤١١/۳ ملسم حيحصو

 .ليخلا موحل
 لكأ يف باب-٦ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠١١/۳ ملسم حیحص )٤(

 .ليخلا موحل



 A10 ةمعطألا باتك

 نأ يداني ايدانم رماف ءاهانخبطف ًارح انبصاف ملسو هيلع هلل

 ۔(ںودقلا ''اوغفکآ

 ثيدح نم ًاضيأ هيلع قفتمف «یفوأ يبا نبا ثيدح امو

 موي ناك املف «ربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ» :هنع ينابيشلا ناميلس

 رودقلا اهب تلغ املف ءاهانرحتناف ةيلهألا رمحلا موحل ين انعقو ربيخ

 الو «رودقلا اوئفكأ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدانم یدان

 ."«ائيش رمحلا محل نم اولكات

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا يدانم اناتاف» :هيف يئاسنلا دنعو

 ءرمحلا موحل مرح دق ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نإ :لاقف

 .“«اهانأفكف اهيف اب رودقلا اوئفكأف

 .اهيف ام غرفَنل اهتببك اذإ :ردقلا تأفك لوقت )١(

 ٠٤١/١-٠٤١. برعلا ناسلو ء۲١۱۸ ٤/ ربثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١ /۷ يراخبلا حيحص (۲)

 محل لكأ ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك ين ٠١١۹ /۳ ملسم حیحصو

 .ةيسنإلا رمحلا

 .ربيخ ةوزغ باب-۲۸ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١ /۷ يراخبلا حيحص (۳)

 محل لكأ ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك ين ٠١١۹ /۳ ملسم حیحصو

 .ةيسنإلا رمحلا

 موحل لكأ ميرحت-١۳ «ديصلا باتك يف ۲۳۱/۷-۲۳۲ یبتجنا يئاسنلا ننس )٤(

 .ةيلهألا رمحلا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۱1٦

 نب دمحم ةياور نم ًاضيأ هيلع قفتمف «سنآ ثيدح امأو

 تِّكُأ :لاقف «ءاج هءاج ملسو هيلع هللا یلص ينلا نآ» :هنع نیریس

 هللا ىلص هللا لوسر رمأف ءرمحلا تينفأ :لاقف ءاج هءاج مث ءرمحلا

 ؛رمحلا موحل نع مكنايهني هلوسرو هللا نإ :یدانف الجر ملسو هيلع

 .'«محللاب روفتل اهنإو رودقلا تئفكأف .سكر اهنإف

 ."«ناطيشلا لمع نم سجر اهنإ» :ملسم يفو

 عيرز نب ديزي هلاق «يراصنألا ةحلط ابأ يدانملا ناكو :تلق
 ."ماشه نع

 ثيدح نم يذمرتلا هاورف ءةيراس نب ضابرعلا ثيدح امآو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» :اهيبأ نع ضابرعلا تنب ةبيبح مآ

 يذ لک نعو «عابسلا نم بان يذ لک نع ربيخ موي ىهن ملسو

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٥۳٤ /۷ يراخبلا حيحص (1)

 محل لكأ ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠٤١ /۳ ملسم حيحصو
 .ةيسنإلا رمحلا

 .«سجن وأ سجر اهنإف» ملسملو .«سجر اهنإف» :ظفلب امهالك

 محل لكأ ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠٤١ /۳ ملسم حیحص (۲)

 .ةيسنإلا رمحلا

 ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠٤١ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۳)

 .ةيسنإلا رمحلا محل لكا



 A۸1۷ ةمعطألا باتك

 .(ةمثجلا نعو ءةيلهألا رمحلا موحل نعو «ريطلا نم بلخ

 يرهزلا ثيدح نم هيلع قفتمف «ينشخلا ةباع يبأ ثيدح امأو
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مرح » لاق «ينالوخلا سيردإ يبآ نع

 .”يراخبلا ظفل «عابسلا نم بان يذ لك محلو «رمحلا محل

 موحل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مرح» :ملسم ظفلو

 .“«ةيلهألا رمحلا

 ریس نب رب نع ةيقب ثیدح نم يئاسنلا هاورو
 نع )1

 الإ ءلتقيل ىمرُيو بصنُي ناويح لك يه" ۲۳۹/١: ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق (1)

 اهمزلي يأ :ضرألا يف مثجي ام كلذ هابشأو بنارألاو ريطلا يف رثكت اهنأ

 ."لبإلل كوربلا ةلزنمب وهو ءًاموثج رئاطلا مشجو ءاهب قصتليو
 .ةروبصملا لكأ ةيهارك يف ءاج ام باب-١ ءةمعطألا باتك ٤/ ٥۹-٠٠ يذمرتلا عماج (۲)

 .«نهنوطب يف ام نعضي ىتح ىلابحلا اطوت نأو ءةسيلخلا نعو» :ثيدحلا ماتو

 اقرفم حيحص- حيحص" ۱٠١۱ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا لاقو

 ."ةسيلخلا الإ

 باب-۲۸ «ديصلاو حئابذلا باتك يف حتفلا عم ٥۷٠/۹ يراخبلا حيحص (۳)

 .ةيسنإلا رمحلا موحل
 محل لكا ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠١۳۸/۳ ملسم حیحص )٤(

 .ةيسنإلا رمحلا

 بيرقتو «جيرختلا ردصم نم بيوصتلاو «فيحصت وهو .ىيحي :لصألا يف )٥(

 ١٠۸١١. :مقرب فارشألا ةفحتو ١٠١۳-٠٠٤ :ص بيذهتلا

 .فيرحت وهو .ديعس :عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸1۸

 عم اوزغ مهنآ» :ةبلعث يبأ نع ريفن نب ريبج نع نادعم نب دلاخ

 اودجوف «عايج سانلاو ءربيخ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يلا كلذب ثدحف ءاهنم سانلا حبذف ‹«سنإلا رح نم ارم اهيف

 :سانلا يف نذأف فوع نب نمحرلا دبع رمأف « ملسو هيلع هللا ىلص
 .'«هللا لوسر ينآ دهشي نمل لحت ال ةيسنإلا رمحلا موحل نإ الا

 عفان ثیدح نم هيلع قفتمف ءرمع نب هللا دبع ثیدح امو
 رمحلا موحل نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىهن» :هنع لاسو

 ." «ربيخ موي» ملسم داز ««ةيلهألا

 ديعس نب نامثع هاورف «يردخلا ديعس يبا ثيدح امآو

 نب سنوي انثدح كرابملا نبا انثدح دامح نب ميعن انثدح "”يمرادلا

 لوسر نأ» :يردخلا ديعس وبأ ىثدح كادولا وبأ ىثدح قاحسإ يب

 . ام :لاقف «يلغت يهو رودقلاب رم [ب /۲۰۹] ملسو هیلع هللا یلص هللا

 ىلب :انلق !ةيشحو وأ :لاقف ءةيلهألا رمحلا موحل :اولاقف ؟محللا اذه

 موحل لكأ ميرحت-١۳ ءديصلا باتك يف ۲۳۲-۲۳۳ /۷ یبتجما يئاسنلا ننس (۱)

 .ةيسنإلا رمحلا

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف حتفلا عم ٠٠١ /۷ يراخبلا حيحص (۲)

 محل لكآ ميرحت باب-١٠ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٥۳۸/۳ ملسم حیحصو

 .ةيسنإلا رمحلا

 .دوقفملا دادع ين هنأ الإ ءةمعطألا باتك يمرادلا ديعس نب نامشعل (۳)



 ۸1۹ ةمعطألا باتك

 .'«اهيهتشن عايجل انإو اهانأفكف اهوئفكأ :انل لاقف ءةيلهأ

 نب ريج كادولا يباب ملسمو «داح نب ميعنب يراخبلا جتحا

 .حيحص دانسإلاف «فون

 نم وهو- يراخبلا هاورف «عوكألا نب ةملس ثيدح امآو

 نع ديبع يبآ نب ديزي انثدح ميهاربإ نب يكملا انثدح -هتايثالث

 يلا لاق ءنارينلا اودقوأ ربيخ موي اوسمأ ال لاق عوكألا نب ةملس

 موحل ىلع :اولاق ؟نارينلا هذه متدقوأ مالع» :ملسو هيلع هللا ىلص

 لجر ماقف ءاهرودق اورسکاو اهیف ام اوقيرهأ :لاق ءةيسنإللا رمحلا

 هيلع هللا ىلص ينلا لاق .اهلسغنو اهيف ام قيرهن :لاقف موقلا نم

 . "لسم هاورو .«كاذ وا: ملسو

 اهنآو «ةاكذلاب رهطي ال ؛همحل لکؤي ال ام نأ يف حیرص وهو

 .ًائيش هيف لمعت ال

 )١( :ص كرابملا نبا دنسم يف وهو ١١١-١١١ .

 .هب سنوي نع نيکد نب لضفلا نع ۱۲۲ /۵ هفنصم يف ةبیش يبآ نبا هجرخاو

 هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو ۳/ ٠٥ .ىرخآ قيرط نم

 باب-١٠ ديصلاو حئابذلا باتك يف «حتفلا عم ٥۳۸/۹ يراخبلا حيحص (۲)

 .ةتيملاو سوجما ةينآ

 محل لكأ ميرحت باب-١٠ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠٠٤١ /۳ ملسم حیحص (۳)

 .ةيسنإلا رمحلا



A۰ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ثيدح نم يراخبلا هاورف «ورمع نب مكحلا ثيدح امأو

 هللا ىلص ينلا نأ اومعز :ديز نب رباجل تلق :لاق رانيد نب ورمع
 كلذ لوقي ناك دق :لاقف ؟ةيلهألا رمحلا نع ىهن ملسو هيلع

 نبا رحبلا كلذ ىبأ نكلو «ةرصبلاب اندنع يرافغلا ورمع نب مكحلا
 ."ةيآلا '4ًامرَحُم يلِإ يجو ام يف دا ال لُق) :ًارقو سابع

 يمرادلا نامثع هاورف «بركي دعم نب مادقملا ثيدح امآو

 لاق هثدح حلاص نب ةيواعم نأ يرصملا حلاص نب هللا دبع انثدح

 مرح)) :لوقي بركي دعم نب مادقملا عمس هنأ رباج نب نسحلا ينثدح

 رامحلا اهنم ربيخ موي ءايشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يثيدح ثدي هتکیرا ىلع ئکتم لجر كشوي» :لاقو ««يلهألا

 هانللحا لالح نم هيف اندجو امف «هللا باتک مکنیبو اننیب :لوقیف

 ةيلهألا رمحلا موحل هللا لوسر مرح امن نإو الأ «هانمرح مارح نمو

 .«عابسلا نم بان يذ لک محلو

 ٠٤١. :ةيآلا ماعنألا ةروس ()

 باب-۲۸ ءدیصلاو حئابذلا باتك يف «حتفلا عم ٠۷١/۹ يراخبلا حيحص (۲)
 .ةيسنأإلا رمحلا موحل

 هقيرط نمو ٠٠۹/١ كردتسملا يف مكاحلا :يمرادلا نامثع قيرط نم هاور (۳)
 ۷٦/۷. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا
 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ۱۲۲/١ هفنصم ين ةبيش يبآ نبا هاورو

 .هوحن هب حلاص نب ةيواعم نع ٤



 A۸۲۱ ةمعطألا باتك

Vos a 
 يراخبلا خويش نم حلاص نب هللا دبعو .

 . "هيف ملکتی ملو نابح نبا هقثو رباج نب نسحلاو

 نب نمحرلا دبع نع نامثع نب زيرح نع ناميلا وبأ هاورو
 رامحلا مكل لحي ال الأ» هيفو «مادقملا نع يشرجلا فوع يبآ

 .«عابسلا نم بان يذ لك الو «يلهألا

 .حیحص دانسإ الهو

 هللا دبع انثدح ًاضيأ يمرادلا هاورف ءةمامأ يبأ ثيدح امأو

 رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع ةماسأ وبأ انثدح ةبيش يبأ نب
 هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ةمامأ يبأ نع لوحكمو مساقلا ينثدح

 لك لكأ نعو «يلهألا رامحلا لكأ نع ربيخ موي ىهن ملسو هيلع
 .“«عبسلا نم بان يذ

 ٠٠١. :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا (۱)

 ) )۲تاقثلا ٤/ ٠٠١١.

 نم ٠۳۷ /۲ نییماشلا دنسم ينو ۲۸۳/۲۰ ریبکلا مجعملا يف يناربطلا هاور (۳)

 .هب ناميلا يبأ قيرط
 هةنسلا موزل يف باب-١ «ةنسلا باتك يف ١/ ٠١-٠۲ هننس يف دواد وب هاورو

 .هوجن هب نامثع نب زیرح نع رانید نب ریثک نبا ورمع وبآ یقیرط نم
 ۳۸٤۸. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ىلع راصتقإلا هيفو .هب ۳۹١ /۷ ء۱۲۲٠ /۰ ةبیش يبآ نبا فنصم يف وهو )٤(

 .يلهألا رامحلا ميرحت



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۲۲

 .هنم عمسو ةمامأ ابأ كردأ دق ًالوحكم نإف «حيحص دانسإ اذهو

 ]1/1۰۷[ نأ هنع ديزي نب يلع ةياور نم مساقلا ثيدح يفو

 لحي ال هنآ سانلا يف نذآ» لالبل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 لك الو «عابسلا نم بان يذ لك محل الو «ةيلهألا رمحلا موحل مكل
 .'”«صاعل لحت ال ةنحلا نأو «ريطلا نم بلخ يذ

 يٻآ نب نامثع انثدح :يمرادلا لاقف «سابع نبا ثيدح امأو

 نع شمعألا نع "نابيش نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح ةبيش
 موي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» سابع نبا نع دهاجم
 ."«ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ

 .نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا اذهو

 یھنآ يردآ ال» :لاق سابع نبا نع ىعشلا نع نيحيحصلا يفو

 ثيدح نم ء١/٤٠۱ نييماشلا دنسم يفو ء١٠۹٠ /۸ ريبكلا يف يناربطلا هاور )١(

 .ديزي نب يلع ةياور ريغ نم هنا الإ .ةمامآ يبأ نع مساقلا

 .فيحصت وهو .نانس :عوبطملا يف (۲)

 كردتسملا يف مكاحلاو «ثوغلا عم ٠٤/۳ ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ (۳)

 نب هللا ديبع قيرط نم مهلك ء١٠۲٠ ٩/ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲

 .هب یسوم
 ١۳۷/۲ كردتسملا يف مكاحلاو 1۸/۳١-14 هننس يف ينطقرادلا هجرخأو

 نع حين يبآ نب هللا دبع نع مهالك ٩/ ٠۲١ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .هوحن هب دهاجم



 A۲۴ ةمعطألا باتك

 هركف سانلا ةلومح تناك اهنأ لجأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 "٠ ةيلهألا رمح ا ينعي «بيخ موي يف همرح وآ «مهتلومح بهذت نآ

 .هلوأت نکلو يهنلا هغلب سابع نبا نآ ىلع لدی اذهو

 ءيهنلا هخلبي ل ثيح ًالوآ اهحابآ سابع نبا نآ قيقحتلاو
 ."هوعمس ام اوورف هریغو ءاثعشلا وبأ مهنم ةعامج هنم كلذ عمسف

 اهنوك لجأل وأ ميرحتلل وه له فقوتف اهنع يهنلا هغلب مث

 .""هريغو يبعشلا هنع كلذ ىورف ؟ةلومح

 .دهاجم هنع هاور امک میرحتلاب مزج "يلع هرظان ال مث

 انثدح ًاضيأ يمرادلا هاورف «ةعيدو نب تباث ثيدح امأو

 .ربیخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف ‹«حتفلا عم ۷ يراخبلا حيحص )١(

 میرحت باب-٥ ‹حئابذلاو ديصلا باتك يف ۱-٠٥٤۰١ ۳ ملسم حیحصو

 .ةيسنإلا رمحلا محل لكا
 .ديز نب رباج وه ءاثعشلا وبأو .يرافغلا ورمع نب مكحلا ثيدح يف ءاج امك (۲)

 .(...یهنآ يردأ ال» :هثیدح يف كلذو (۳)

 يهن باب-١ «حاكنلا باتك يف «حتفلا عم ۷١/۹ يراخبلا حيحص :رظنا )٤(

 .ًاريخا ةعتملا حاكن نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ...ةعتملا حاكن باب-۳ «حاكنلا باتك ين ۱١۲۸/۲ ملسم حیحصو

 نع دهاج نع شمعألا نع نابيش نع یسوم نب هللا دیبع ثیدح وهو )٥(

 .قبس دقو «سابع نبا
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 نب ديز "نع نيصح نع ةناوع وبأ انثدح يسلايطلا ديلولا وبأ
 خبطف «ربيخ موي ةيلهأ ارح انبصأ» :لاق ةعيدو نب تباث نع بهو

 «يلغت رودقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب رمف سانلا
 .«اهانأفكف ءاهوئفكأ :لاقف

 .تاقث مهلك هتاور حيحص دانس اذهو
 انثدح اضيأ يمرادلا هاورف «يردبلا “طيلس يبآ ثيدح امأو

 قاحسإ نب دمحم انثدح ريمن نب هللا دبع انثدح ةبيش يبأ نب هللا دبع

 هيب نع كيلس يبآ نب هللا دبع نع ةرمض نب ورمع نب هللا دبع نع
 لکا نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يهن اناتا» :لاق ًايردب ناکو
 .«اههجو ىلع اهانأفكف ءاهب يلغتل رودقلا نإو رمحلا

 ثیدح نم دواد وبآ هاورف “ورمع نب هللا دبع ثیدح امآو

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .فيحصت وهو .نب :لصألا يف (1)

 .هب ديلولا يبأ نع ٠۷١-١١١ /۲ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا :هاور (۲)
 ةباحصلا مجعم يف عناق نباو ٠٤0١/١ ةباحصلا مجعم يف يوغبلا هاورو
 .هوحن هب بهو نب دیز نع ۱

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو «فيحصت وهو .كيلس :لصألا يف (۳)

 )٤( ةبیش يب نبا فنصم يف وه ۱۲۱/۰ ۷/ ۳۹۵.

 هدنسم يف دمحأ هاورو ٤۱۹ /۳ .هوحن هب قاحسإ نبا نع

 دواد ابأ نأ امك «رمع نبا ثيدح قبس دق ذإ .اطخ وهو .رمع :لصألا يف )٥(

 .طقف ورمع نبا ثيدح جرحخآ



 AY ةمعطألا باتك

 .'لصألا يف وهو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 ییج نع يمرادلا هاورف «يملسألا رهاز ثیدح امأو

 يلا رم» :لاق هيبآ نع رهاز نب ةأزجم نع كيرش انثدح ينامحلا
 رمحلا :اولاقف ؟اهنع لاسف «يلغت رودقلاو ملسو هيلع هللا ىلص

 ."«تغفكف اهب رمأف ةيلهألا

 نع ةدئاز ثيدح نم يذمرتلا هاورف ‹ةريره يبأ ثيدح امأو

 رامحلاو "ةشجلاو «عابسلا نم بان يذ لک ربيخ موي مرح ملسو

 .“حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«ىسنإلا

 .بابلا اذه يف ۱٣٤/٤ دواد يبآ ننس (۱)

 لكأ نع يهنلا-۳٤ ءاياحضلا باتك يف ۲۷٠ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةلالجلا موحل

 .۳۲۳۲ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ةوزغ باب-٣٣ «يزاغملا باتک يف ٩۱٣٥/۹٩ هحیحص يف يراخبلا هجرحخاو (۲)

 .ةيبيدحلا

 .۲۳۹ /۱ ةياهنلا .لتقيل يمرُيو بصني ناويح لك يه- :ةمئجلا (۳)

 رمحلا موحل يف ءاج ام باب-٠ «ةمعطألا باتك يف ۲۲۲/٤ يذمرتلا عماج (6)

 .ةيلهألا

 ٠٤١١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۲١

 يذلا بابلا يف مدقت دقف «ديلولا نب دلاخ ثيدح امأو

 . اذه لبق [ا ب /

 ءلاوقأ ةعبرأ ىلع رمحلا نع يهنلا ببس يف فلتخا دقو
 :حيحصلا يف يهو

 ."اذه بلاغ ثيدح ين امك ءةيرقلا "”يّلاوج تناك اهنأل :اهدحأ

 :ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح قرط ضعب يف ءاج دق اذهو

 رمحلا يف انعقو ربيخ موي ناك املف «ءربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ)»)

 هللا لوسر يدانم یدان رودقلا اهب تلغ املف ءاهانرحتناف ةيلهألا

 رمحلا موحل نم اولكأت الو «رودقلا اوئفكأ نأ :ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع ىهن امنإ :سانأ لاقف ايش

 .«ةتبلأ اهنع ىهن :نورخآ لاقو «سمخت م اهنأل

 .عابسلا لكأ نع يهنلا باب-۳١ «ةمعطألا باتك ٤/ ٠٠١-٠١١ دواد يبآ ننس (۱)

 .ليخلا موحل لكأ ميرحت-١۳ ءديصلا باتك يف ۲٠١ /۷ هننس يف يئاسنلا هجرخأو
 .لاغبلا موحل باب-١٠ «حئابذلا باتک يف ۱۰٩٦/۲ هننس يف هجام نباو

 ۸۱١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .لاوج :عوبطملا يف (۲)

 .فيعض هنأ قبسو «هججرخت قبس يذلا بابلا ثيدح وهو (۳)

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١ /۷ يراخبلا حيحص )٤(

 محل لكأ ميرحت باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ٠١۳۹ /۳ ملسم حیحصو

 .ملسمل روكذملا ظفللاو .ةيسنإلا رمحلا



 AYY ةمعطألا باتك

 تناك اهنأل ةتبلأ اهنع ىهن» :هقرط ضعب يف يراخبلا لاقو

 .ناتلع هذهف .'«ةرذعلا لكأت

 يف امك ءا ءاقبإ اهنع مهاهنف اهيلإ مهتجاح :ةفلاثلا ةلعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» :هيلع قفتملا رمع نبا ثيدح

 ناکو» :یرخأ قیرط يف داز (”«ةيلهألا رمحلا موحل لکأ نع یھن

 ."«اهيلإ اوجاتحا دق سانلا

 هذهو ءاهسفن يف سجر اهنأل اهمرح امنإ هنأ :ةعبارلا ةلعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهركذ يتلا يه اهنإف ؛للعلا حصأ

 هللا ىلص هللا لوسر حتتفا ال »:لاق سنأ نع نيحيحصلا يف امك هظفلب

 ىدانف ءاهانخبطو ةيرقلا نم ةجراحخ ارح انبصأ ربيخ ملسو هيلع
 مکنایهنی هلوسرو هللا نإ الا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدانم

 .“«ناطيشلا لمع نم سجر اهنإف اهنع
 يه اغنإف للعلا نم هذه ادع امو «ميرحتلا ببس يف صن اذهف

 .هلاق نم نظو سدح

 .ربيخ ةوزغ باب-۳۸ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١ /۷ يراخبلا حيحص (1)

 .هجرخت قبس (۲)

 باب-١ «حئابذلاو ديصلا باتك يف ۱٥۳۸/۳ هحیحص يف ملسم اهجرخا (۳)

 .ةيسنإلا رمحلا محل لكأ ميرحت
 .هج رخت قبس دقو )٤(

 ٤1/١. برعلا ناسل .رومألاو مالكلا يناعم يف مهوتلا :سذَحلا )٠(
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 “> ىفاطلا لكأ باب

 ."«رحبلا ىقلأ ام» :ثيدح ركذ

 ."هجام نبا هجرخأو :يرذنملا لاق

 :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 ءرباج لوق نم تاقثلا هيوري امنإ ثيدحلا اذه :قحلا دبع لاق

 ليعامسإ نع ميلس نب ىيحي ثيدح نم فيعض هجو نم دنسأ امنإو

 زيزعلا دبع ثيدح نمو «“رباج نع ريبزلا يبأ نع ةيمأ نبا

 ليعامسإ الإ هنع وري ل فيعض بيهص نب ةزح نب هللا ديبع نبا

 باب" :هيف بابلا ةجرتو )۳١(. :مقر بابلا ٤/ ٠٠١-٠١١ دواد يبآ ننس (۱)

 ."كمسلا نم يفاطلا لكا يف

 نع ريبزلا يبآ نع ةيمأ نب ليعامسإ نع يفئاطلا ميلس نب ىيحي ثيدح وه (۲)
 ءرحبلا ىقلأ ام» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج

 .(هولكأت الف افطو هيف تام امو «هولکف «هنع رزج وأ

 نم يفاطلا باب-۱۸ «ديصلا باتك يف ۱۰۸۱/۲ هننس يف هجام نبا هجرحخأو

 .رحبلا ديص

 .۸۲۱ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۳۲٢-٣۲۰٣. /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .بابلا ثيدح وهو )٤(

 .ةجرتلاو جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .اطخ وهو .هلا دبع :لصألا يف )٥(



 ۸۹ ةمعطألا باتك

 ۳ © شایع نبا

 هيف ملکتو نيعم نبا هقثو ميلس نب ىح :ناطقلا نبا لاقو

 . "یجب ريغ ًافوقوم هوور سانلاو «هظفح لجأ نم هریغ
 نع داحو يروثلا هاور :لاقو ثيدحلا اذه دواد وبأ ركذو

 نبا نع فيعض هجو نم دنسآ دقو «“رباج ىلع هافقو ريبزلا يبأ

 راج نع ريبزلا يبا نع بئذ يبا
 هنوكل «عوفرملا فعض قحلا دبع ناك نإف :ناطقلا نبا لاق

 نإو ءهنع وهو فوقوملا هحيحصتل ضقانت دقف ءريبزلا يبأ ةياور نم

 هححص ثیدح نم مکف ءًاضیأ ضقان میلس نب یی فعض هب ینع

 ٩/ ۰۲۸٥ لماکلا يف يدع نباو ٤/ ۲٣۷-۲۹۸ هننس يف ينطقرادلا هجرخآ (۱)

 .هل امهجارخإ دعب هافعضو

 ٠٠۱/۹. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هفعض كلذكو

 ٦٠٤. :ص بيذهتلا بيرقت :رظناو ٠١٤/٤. ىطسولا ماكحألا (۲)

 ٥۷٦. /۳ ماهيإلاو مهولا نايب (۳)

 ٥٠٥/٤-٥٠٦. فنصملا يف هنع قازرلا دبع اهاورف يروثلا ةياور امأ (6)

 ننسلا يف يقهيبلاو ۲٦۸/٤ هننس يف ىنطقرادلا اهركذف داح ةياور امأو

 ۲٠۵١/۹. ۰ ٠ یربکلا

 .هل هفيعضت يراخبلا نع لقن مث 1۳١/١ ريبكلا للعلا يف يذمرتلا هاور )٥(

 ٠٤۸/٠١. دادغب خيرات يف بيطخلاو ٠٤/١ طسوألا يف يناربطلا هاورو

 .ثيدحلل هجارخإ دعب ننسلا يف وه اذه دواد وبأ مالك (0)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۳۰

 نع هعفر يف ميلس نب ىيحي فلاخي للو [/۲۰۸] !؟هتیاور نم

 امأو «شايع نب ليعامسإ وهو «هنود وه نم الإ ةيمأ نب ليعامسإ
 . هلم نع لأسي الف ةيمأ نب ليعامسإ

 سانلا نأل فعض اغنإ ثيدحلاو «ناطقلا نبا نم تنع اذهو

 عم وهو "ميلس نب ییجي هعفرب درفناو «رباج ىلع ًافوقوم هوور
 هب جتحي ال اذه لثمو «مهنع درفناو تاقثلا فلاخ دقف «هظفح ءوس

 فيعضت نم هريغو دواد وبأ هدارأ يذلا وه اذهف «ثيدحلا لهآ

 .ثيدحلا

 الف ؛اذه ريغ يف "ہیلس نب یی ثیدح هحیحصت امأو

 نوححصي :هللعب نيملاعلا ثيدحلا ةمئأ ةقيرط هذهف «هيف هيلع راكنإ

 وأ درفنا اذإ رخآ ثيدح يف هنیعب هنوفعضي مث «لجرلا ثيدح

 .تاقثلا فلاخ

 نوححصي مهنإف «ريثكلا هنم ىأر هعبتتو اذه لمأت نمو

 نع ثيدحلا حيحص ةياورلا فورعم هنأل وأ «هل هريغ ةعباتمل هثيدح

 :سانلا نم نيتفئاطل طلغلا ضرعي اذه لثم ينو

 .۷۷ /۳ ماهیإلاو مهولا نایب (۱)

 .ًاطخ وهو .ميلس يبآ نب ىح :لصألا يف (۲)



 A۳1 ةمعطألا باتك

 هب جتحأ دقو حيحصلا يف هثيدح جّرخ دق لجرلا دجت ةفئاط

 ."حيحصلا طرش ىلع اذه" :اولاق ثيدح يف هودجو ثيحف «هيف

 ام هل اوورو هثیدح اوقتنا دق نونوکی حیحصلا باحصأو

 امو لولعملا هثيدح نم نوكرتيو ءًالولعم نكي ملو تاقثلا هيف هعبات

 ريغ نع هاور وأ «تاقثلا هيف فلاخو «سانلا نع هب درفناو هيف ذش

 "نم كلذ اودجي م اذإ اميس الو «هنع ةياورلاب فورعم

 .هب نيصتخملا هباحصأ

 هيف مهکراشی مل نمع هب اوصتخا رابتعاو رظن اذه يف مهلف
 اریثک اذمو ءاحیحص نوکی نأ اذه لثم ثیدح دجو ثیح مزل الف

 .هيلع عباتي ال هنأب ةقثلا ثيدح هؤارظنو يراخبلا للعي ام

 ثيدح ببسب هيف ملك دق لجرلا نوري :ةيناثلا ةفئاطلاو

 نی هثیدح فيعضتل ًاببس اذه نولعجيف «هلجأ نم فعضو هاور

 .هتحصب ثيدحلاب ةفرعملا لهأ مزج ام هثيدح نم نوفعضيف «هودجو

 .داقنلا ريغ ىلع ًارثك هبتشا دق باب اذهو

 ثیدح ةيقنت نم هداقنو ثيدحلا ةمئأ هدمتعا ام باوصلاو

 هثيدح كرتو هفيعضتو «عضوم يف هب جاجتحالاو هحيحصتو لجرلا

 .رخآ عضوم يف

 .عوبطملا نم ةطقاس (نم كلذ) (1)



AYYةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 نب ليعامسإك «رهاظ لجرلا خويش تددعت اذإ اميف اذهو
 ‹يرهزلا ريغ يف نيسح نب نايفسو «نييماشلا ريغ يف شايع
 .ةددعتم امهرئاظنو

 نب ءالعلا ثيدحك ًادحاو هخيش ناك اذإ يفحلا دقنلا امنإو

 اذه ححصي ًاملسم نإف «ةريره يبأ نع هيبأ نع ًالثم نمحرلا دبع

 دعب مايصلا يف هثيدح نع ضرعأو «"”ءالعلاب جتحيو ءدانسإلا
 ري ملو «رهاظلا يف هطرش یلعو هتیاور نم وهو «“نابعش فاصتنا

 ۳۲۳/۱-۲٠". بیذهتلا بیذهتو ۰۱۹۲ /۲ لیدعتلاو حرجلا (۱)

 ٤٠٤/١. نابح نبال تاقثلاو ۲۲۸/٤ لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۲)

 ) )۳ملسم حیحص :لاثملا لیبس یلع رظنا ٥۲/۱ ٦۸  ۷۲و ۲/۳٣ 4٤٩
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 ةيهارك يف باب-۱۲ «موصلا باتک يف ۷٥۱/۲ هننس يف دواد وبا هجرخآ )٤(

 .كلذ

 ةيهارك يف ءاج ام باب-۳۸ «موصلا باتک يف ۱۱١ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ةريره يبأ ثيدح" :لاقو .ناضمر لاحل نابعش نم يناثلا فصنلا يف موصلا

 .' حیحص نسح ثيدح

 نأ يهنلا يف ءاج ام باب-٥ «مايصلا باتک يف ٥۲۸/۱ هننس يف هجام نباو

 .هقفاوف ًاموص ماص نم الإ موصب ناضمر مدقتي
 ۲۰٤۹. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلالا هححصو

 اذه دنع مايصلا باتك يف ثيدحلا اذه ىلع هللا هحر ميقلا نبا ملكت دقو

 .رظنيلف «ثيدحلا



 AYY ةمعطألا باتك

 .هب هدحو هدرفتو ثیدحلا اذه يف سانلا مالكل [ب /۲۰۸] هجارخإ

 .للعلا ةفرعمو دقنلا ملعب ةيانع هل نم هفرعي ريثك ًاضيأ اذهو

 ال هنأب لجرلا ثيدح للعي يراخبلا ثيدحلا مامإ اذهو

 .كلذ يف هنم ضقانت الو هحیحص ين هب جتحجیو «هیلع عبا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸4

 ""رمتلا يف نارقإلا باب
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق رمع نبا نع

 .”«كباحصأ نذاتست نآ اإ نارقإلا نع

 :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نم ةجردم اهنإ :لیق دق «ناذئتسالا یهو ءةملكلا هذهو

 نبا مالک نم لإ ةملكلا هذه یرآ ال :ةبعش لاق ‹«رمع نبا مالک

 ."حيحصلا يف يراخبلا هركذ «ناذفتسالا ينعي .رمع

 عیزب نب ديزي ثيدح نم مجعملا يف يناربطلا ىور دقو

 نارقإلا باب" :هيف بابلا ةجرتو )٤٤(. :مقر بابلا ٤/ ٠۷١ دواد يبأ ننس )١(

 ."لكألا دنع رمتلا يف

 .۳۳۲ /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 ةكرشلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠١٠/١ هحيحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرخأو (۲)

 .هباحصأ نذاتسي ىتح ءاكرشلا نيب رمتلا يف نارقلا باب-٤

 عم لكآلا يهن باب-١٠ «ةبرشألا باتك يف ۱١١۷ /۳ هحيحص يف ملسمو

 . ...امهوحنو نيترمت نارق نع ةعامج

 .رمتلا نارق نع يهنلا باب- ٤١ ءةمعطألا باتك يف ۱٠١٦/١ هننس يف هجام نباو

 .رمتلا يف نارقلا باب-٤٤ ءةمعطألا باتك يف «حتفلا ۹٩/ ٤۸۲ يراخبلا حيحص (۳)

 باب-١۲ «ةبرشألا باتك ين ۱١۱۷ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ كلذكو

 . ...نارق نع ةعامج عم لكلا يهن

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .اطخ وهو .عيرز :لصألا يف )٤(



 1A0 ةمعطألا باتك

 لاق :لاق هيب نع ةديرب نبا نع يناسارخلا ءاطع نع “دلاخ يبأ

 نإو «نارقإلا نع مكتیهن تنک» ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«اونرقأف ریخلا عسوأ دق هللا

 اوعداو «"”خسنلا ىلإ كلذ يف يمزاحلا مهنم ةفئاط تبهذف

 .رمع نبا ثيدحل خسان ةديرب ثيدح نأ

 توقلاو ءأديهز شيعلا ناك ثيح يهنلا ناكو :اولاق

 راثيإلا ىلع ًاثحو «نيكاسملاو ءافعضلا بناجل ةاعارم ءًأرذعتم

 عامتجالا ةلاح “ةلادعلا بابسأ يطاعت يف ةبغرو ءةاساوملاو

 :لاق ءريقفلاو يىغلا شيعلا معو ريخلا هللا عسو املف كارتشالاو

 .«نذإ مکناشف»

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ."نع" ةدايزب .دلاخ يبأ نع :لصألا يف (1)

 ۹۳/١‹ هدنسم يف ينايورلاو ٠۲۹/۷ طسوألا مجعملا يف يناربطلا هجرحخأ (۲)

 ءاطع نع عيزب نب ديزي قيرط نم مهلك ٥٤٥ :ص رابتعالا يف يمزاحلاو
 .هب يناسارخلا

 .عيزب نب ديزي لجأل ٤١/١ عمجملا يف يمشيملا هفعضو

 لادتعالا نازيمو ۲۸۳/۷ يدع نبال لماكلا :يف اذه ديزي ةمجرت رظناو

۳/۷. 

 ٥٤٤ - ٠٤١. :ص راثآلا نم خوسنم او خسانلا يف رابتعالا (۳)

 .ةلدعملا :رابتعالا يف )٤(

 )٥( :ص رابتعالا :رظنا ٠٥٤٤.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۳٦

 الو ةديرب ثيدح تبث ول نأ حصي اغنإ هولاق يذلا اذهو

 انثدح لهس نب دمحم ثيدح نم هاور يناربطلا نإف «هلثم تبثی

 .هركذف ”عیزب نب ديزي نع راطعلا بوبحم انثدح نامثع نب لهس



 ATTY ةمعطألا باتك

 “"نمسلا يف عقت ةرأفلا باب
 ."بابلا ثیدح رکذ

 ثيدحلا اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 هللا ديبع نع يرهزلا ثيدح نم ثيدحلاو ءًانتمو ًادانسإ هيف فلتخا دق

 :هظفلو ةنوميم نع ثدحي سابع نبا عمس هنأ ةبتع نب هللا دبع نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا لئسف «تتامف نمس يف تعقو ةرأف نأ)»»

 .(هولكو اهوح امو اهوقلآ :لاقف

 .دانسإلاو نتملا اذهب يرهزلا نع سانلا هاور
( 

 » يذمرتلاو «"هحيحص يف يراخبلا هجرخ هنتمو

 )٤۸(. :مقر بابلا ۰۱۸۱ ٤/ دواد يب ننس (۱)

 .۳۳۹-۳۳۸ ١/ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم ثيدح ىلع مالكلا (۲)
 نإف :نمسلا يف ةرأفلا تعقو اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .«هوبرقت الف ًاعتام ناک نِإو ءاهوح امو اهوقلأف ًادماج ناک

 .'ذاش" ۸۲۷ :مقرب دواد يب ننس فيعض يف ينابلألا هنع لاقو

 ««هولكو اهوح ام اوقلأ» :ةنوميم ثيدح ثيدحلا اذه لبق دواد وبأ جرخأو

 .فنصملا مالك يف هجيرخت يتأيسو

 اذإ باب-٤۳ «ديصلاو حئابذلا باتك يف «حتفلا عم ٥۸١ /4 يراخبلا حيحص (۳)

 .بئاذلا وأ دماجلا نمسلا يف ةرافلا تعقو

 ةرأفلا يف ءاج ام باب-۸ «ةمعطألا باتك يف ۲۲۰/۲-۲۲٠ يذمرتلا عماج )٤(



 ' ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۳۸

 .'يئاسنلاو

 .كلذ ىلع نيعمجلاك يرهزلا باحصأو

 ديعس نع يرهزلا نع هاورف هنتمو هدانسإ يف رمعم مهفلاخو

 :هيف لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع بيسملا نب
 ."«هوبرقت الف ًاعئام ناک نإو ءاهوح امو اهوقلأف ًادماج ناک نإ)»

 . "هحيحصت يلهذلا ىيجي نب دمحم

 هوأر لب ءًاحیحص هوري لو «هيف اونعط ثيدحلا ةمئأ نکلو

 :لوقي ليعامسإ نب دمع تعمس :هعماج يف يذمرتلا لاق

 .“اطخ اذه يف بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم ثيدح

 يف عقت ةرأفلا باب-١٠ «عرفلا باتك يف ۲١٠/۷ ىبتجنا يئاسنلا ننس )١(

 .نمسلا

 .بابلا اذه يف هننس يف دواد يب دنع لصألا يف ًاضيأ وهو

 .بابلا ةيادب يف هجيرخت قبس ام وهو (۲)
 قيرط نكل «ناظوفح اندنع ناقيرطلا" :لاقف تايرهزلا يف يلهذلا هححص (۳)

 .۵."رهشأ ةنوميم نع سابع نبا
 ٤/۳. ريبحلا صيخلتلاو ٤٠١/١ يرابلا حتف :رظنا

 )٤( يذمرتلا عماج ۲/۲۲٠.



 ۸۳۹ ةمعطألا باتك

 اذإ باب :لاقف هوجو نم رمعم ثيدح ةلع ىلإ ًاضيأ راشأ دق

 .ةنوميم ثيدح ركذ مث «بئاذلا وأ دماجلا نمسلا يف ةرأفلا تعقو

 نع يرهزلا نع" :هثدجي ًارمعم نإف نايفسل ليق :هّبقَع لاقو
 هلوقي يرهزلا تعمس ام :لاق ."ةريره يبأ نع بسيملا نب ديعس

 هيلع هللا ىلص يلا نع ةنوميم نع سابع نبا نع هللا ديبع نع الإ
 .ًارارم هنم هتعمس دقلو « ملسو

 يرهزلا نع سنوي نع هللا دبع انثدح نادبع انثدح :لاق مث

 ءدماج ريغ وأ دماج وهو «نمسلاو تيزلا يف تومت ةبادلا نع لئس
 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب :لاق ؟اهريغ وأ ةرأفلا

 .لكأ مث «حرطف اهنم برق اب رمأف «نمس يف تتام ةراغب

 نمسلا ين تومت ةبادلا يف يرهزلا ىوتف يراخبلا ركذف
 ريغ نم ثيدحلاب هجاجتحاو «لكؤي هنأ ؛بئاذلاو دماجلا هريغو

 ثيدحلا وه امنإ «يرهزلا ةياور نم ظوفحلا نأ ىلع ليلد ليصفت

 ناك ولو «هتياورو هيأر وهف «هبهذم هنأو هيف ليصفت ال يذلا قلطملا

 ثيحف «هب جتحاو هب ىتفأل عئاملاو دماج لا نيب ليصفتلا ثيدح هدنع

 يف هيلع طلغ ًارمعم نأ ىلع لد هب جتحاو قالطإلا ثيدحب ىتفأ
 .ًانتمو ًادانسإ ثيدحلا

 اذإ باب-۳٤ ءديصلاو حئابذلا باتك يف «حتفلا عم ٥۸١ /4 يراخبلا حيحص )١(

 .بئاذلا وأ دماجلا نمسلا يف ةرأفلا تعقو



A4ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 :هنع قازرلا دبع لاقف ؛رمعم ثيدح برطضا دق مث

 .'(هوبرقت الف»)

 ًاعئام وأ ًابئاذ ناك نإو» :هنع دايز نب دحاولا دبع لاقو
 .”«لکۇي ¿

 ىنعي ."هنم ظفحأ دايز نب دحاولا دبعو :ىقهيبلا لاق

 .قازرلا دبع

 . هب “اوحبصتساف)») :هقرط ضعب يفو

 .يرهزلا ثيدح يف ظوفح ريغ اذه لکو

 يرهزلا ةياور نم هيححص يف يتسبلا متاح وبأ هاور دقف :ليق نإف

 هللا لوسر نآ» :ةنوميم نع سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع

 ناك نإ :لاقف ؟نمسلا يف تومت ةرافلا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص

 .«هوبرقت الف ًابثاذ ناک نإو «هولکو اهوح امو اهوقلأف دماج

 دبع فنصم يف يهو «بابلا ةيادب يف اهجيرخت قبس يتلا دواد يبأ ةياور يهو (1)
 ١/ ۸٤. قازرلا

 راثالاو ننسلا ةفرعم ينو ٠٥۳/۹ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 .۳۸-۳۹ /۹ دیهمتلا يف ربلا دبع نباو ۷

 .۲۸۳/۷ راثالاو ننسلا ةفرعم (۳)

 .جّرسلا لاعشإ حابصتسالا )٤(

 ٠٠١٦/۲. برعلا ناسلو «۷ /۳ رثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 ۳۹/۹٩ ٤0. ربلا دبع نبال دیهمتلا :رظنا ()



 3۸4۱ ةمعطألا باتك

 نب قاحسإ انثدح “يدزألا دمحم نب هللا دبع نع هاور

 . هب يرهزلا نع نایفس انثدح ميهاربإ

 ."قاحسإ دنسم يف وه كلذكو

 ةياورلا هذه اولعج ثيدحلا لهأ نم ًاريثك نأ :باوج لاف

 لثم يرهزلا نع نايفس نع هوور اغنإ سانلا نإف ءةلولعم ةموهوم
 امك ‹لیصفت ريغ نم هریغو “كلامك «هنع سانلا رئاس هاور ام

 .“هریغو يراخبلا هاور

 ةياور نأ معزو ءاذه [ب ]۲٠۹/ يتسبلا متاح وبأ در دقو

 ركذ :لاقف يرهزلا نع رمعم ةياورب ةموهوم تسيل هذه قاحسإ

 ةنييع نبا ةياور نأ «هناظم نم ملعلا بلطي ل نم ضعب مهوآ رخ

 "ةموهوم وأ ةلولعم هذه

 نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع تيرط نم قاس مث

 مالك نمو «نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو .اطخ وهو .بدزألا :لصألا يف (1)
 .يتالا فنصملا

 .ناسحإلا عم ۲۳۲ ٤/ نابح نبا حیحص (۲)
 رظنا .ليصفت نودب يتلا ةياورلا الإ هيف دجوت ال قاحسإ دنسم نم عوبطملا (۳)

 ٤/ ۲۰۴-۲٠٠٥. قاحسإ دنسم
 )٤( اطوملا ۲/ ۹۷۲-۹۷۱.

 .هجیرخت قبس دقو (۵)

 .ناسحإلا عم ۲۳۷ ٤/ نابح نبا حیحص (1)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸4۲

 امو اهوقلاف ًادماج ناك نإ» ثيدحلا ةريره يبأ نع بيسملا نبا

 .'«هوبرقت الف ًاعئام ناک نإو ءاهوح

 ةياور نإف ظوفحم قاحسإ ثيدح نأ ىلع لدي ال اذهو

 ىلع هب جتحي ال أطخلاو «هريغو يراخبلا هلاق امك ءاطخ هذه رمعم
 .مهو امهالکف لولعم ثیدح توبث

 ًاعيج نيقيرطلا نأ ىلع لادلا ربلا ركذ :متاح وبأ لاق مث

 انثدح قاحسإ انثدح يدزألا دمحم نب هللا دبع انثدح «ناظوفحم

 يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم انثدح قازرلا دبع
 ناک نِإو «هلکأو امهوح ام یقلأ ًادماج ناک نإ» لا هركذف ةريره

 ."«هبرقت م ًاعئام

 ارمعم نأ هّيذوب نب نحرلا دبع ينربخأو :قازرلا دبع لاق
 نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع ًاضيأ ركذي ناک
 .هلثم ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةنوميم نع سابع

 .قباسلا ردصملا )١(

 .ناسحإلا عم ۲۳۸/٤-۲۳۹ نابح نبا حیحص (۲)

 .ناسحإلا عم ۲۳۹/٤ نابح نبا حیحص (۳)
 .بابلا اذه يف ۱۸۲/٤ هننس يف دواد وبآ هجرخأو

 :نسلا ف عقت راف باب۰ عرفا ناک ۲ ١/۷ ىبتجلا يف يئاسنلا كلذكو

 .۸۲۸ :مقرب دواد يبأ ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو



 A4 ةمعطألا باتك

 .ليصفتلاب هللا ديبع نع يرهزلا نع نايفس ةياور لثم هذهف

 :ةعبرأ ثيدحلا هوجو ريصتف

 :امهو رمعم نع ناهجو -

 ركذب ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع هنع قازرلا دبع
 .ليصفتلا

 هللا ديبع نع يرهزلا نع هنع هّيذوب نب نمهحرلا دبع :ينالا

 .ًاضيأ ليصفتلاب ةنوميم نع سابع نبا نع

 :نايفس نع ناهجوو -

 نع هللا ديبع نع يرهزلا نع هنع نيرثكألا ةياور :امهدحأ

 .ليصفت ريغ نم قالطإلاب ةنوميم نع سابع نبا

 نع هللا ديبع نع يرهزلا نع هنع قاحسإ ةياور :يناثلاو

 .ليصفتلاب ةنوميم نع سابع نبا

 هثيدح يف يرهزلا باحصأ فلاخ هنإف رمعم ةياور امأو

 باحصأ فلاخو ةريره يبأ ثيدح يف هنتمو هدانسإ يف لصفما

 يف مهقفاوو «سابع نبا نع هللا ديبع ثيدح يف نتملا يف يرهزلا
 .دانسإلا

 كلام ظفح امك هظفحي مل هنأو «هيف هطلغ ىلع لدي اذهو

 .يرهزلا باحصأ نم امهريغو نايفسو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸4٤

 هاور ام هنم سانلا دنع فورعملاف نايفس ثيدح امأو

 يرهزلا انثدح نايفس انثدح يديمحلا نع هحيحص يف يراخبلا
 هركذف ةنوميم نع سابع نبا عمس هنأ هللا دبع نب هللا ديبع ينربخآ

 .'لیصفت ريغ نم
 ."نايفس نع رامع وبأو نمحرلا دبع نب ديعس هاور كلذكو

 نمسلا يف ةرافلا تعقو اذإ باب :هحيحص يف يراخبلا لاق
 لاق يرهزلا انثدح نايفس انثدح يديمحلا انثدح «بئاذلا وأ دماجلا

 ثدحي سابع نبا عمس هنأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ
 ينلا لئسف «تتامف نمس يف تعقو ]1/۲٠١[ ةرأف نأ ةنوميم نع

 ليق «هولکو امطوح امو اهوقلأ» :لاقف ؟ اهنع ملسو هيلع هللا یلص

 نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع هثدجي ًارمعم نإف :نايفسل
 نع هللا ديبع نع الإ هلوقي يرهزلا تعمس ام :لاق «ةريره يبأ

 دقلو ‹ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةنوميم نع سابع نبا
 .ارارم هنم هتعمس

 نع يرهزلا نع سنوي نع هللا دبع انثدح نادبع انثدح
 وأ ةرأفلا دماج ريغ وأ دماج وهو نمسلاو تيزلا يف تومت ةبادلا

 .هجرخت قبس دقو (۱)

 باب-۸ «ةمعطألا باتك يف ٤/ ۲۲۰-۲۲٠ هعماج يف يذمرتلا امهنع هجرخا (۲)

 .' حیحص نسح ثیدح" :لاقو ‹«نمسلا ف تومت ةرأفلا ف ءاج ام



 Afo\ ةمعطألا باتك

 يف تتام ةرأفب رمآ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ انغلب :لاق ءاهريغ

 نب هللا دیبع ثیدح نع «لکأ مث حرطف اھنم برق اب رماف نمس
 .هللا دبع

 باهش نبا نع كلام انثدح هلا دبع نب زيزعلا دبع انثدح

 لئس :تلاق ةنوميم نع سابع نبا نع هللا دبع نب هللا دیبع نع
 اهوقلأ» :لاقف نمس يف تطقس ةراف نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .'«هولکو امهوح امو

 رمع نب رابجلا دبع نع بهو نبا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» هیبا نع ماس نع باهش نبا نع
 اولكو ام وح امو اهوقلأ :لاقف نمس يف تعقو ةرأف نع لئس ملسو

 :لاق ؟اعثئام نمسلا ناك نإ تيآرأ هللا ين اي :ليقف ««يقب ام

 ."«هولکات الو هب اوعفتنا»

 . "هب جتحُي ال فيعض رمع نب رابجلا دبعف

 نع جيرج نبا نع فيعض رخآ هجو نم يورو

 حئابذلا باتك يف «حتفلا عم ٩/ ٥۸٥ هحيحص يف يراخبلا مالك يهتني انه ىلإ (۱)

 .بئاذلا وأ دماج لا نمسلا يف ةرافلا تعقو اذإ باب-٤٠ ءديصلاو

 راثآالاو ننسلا ةفرعم ينو ٠٤/۹" ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 ٥/ ۳۲٤. لماکلا يف يدع نباو ۷

 ۳۲٤/٥-۴۲٠. لماکلاو ۰۳۰٤/۹٩ یربکلا ننسلا :رظنا (۳)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 3

 .باهش نبا

 ةرأف يف هلوق نم رمع نبا نع حيحصلاو :يقهيبلا لاق

 ۳. کمدآ هب اونهداو هب اوحبصتسا :لاق تیز ف تعقو

 . ىقهيبلا هركذ هيلع فوقوم هنأ باوصلا نكلو «ديعس

 ۲۸٤. /۷ راثالاو ننسلا ةفرعم ينو ٠٤/۹ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هلاق (۱)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۸٦/١ هفنصم يف قازرلا دبع :رمع نبا نع هاور (۲)

4 . 

 ۲۸٤. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠٤" /۹ ىربکلا ننسلا (۳)

 ۲۸٤. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠٠٤/۹ ىرکلا ننسلا )٤(

 ننسلا يف يقهيبلاو ۲۹۲ ٤/ هننس يف يطقرادلا هاور اذه نوراه يبآ ثيدحو

 ٠٥٤/۹". یربکلا

 هننس يف ينطقرادلاو ۸٤/١ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ فوقوملاو
 ٤ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۹/٠٠٤.



 Af بطلا باتك

 “بطلا باتک]

 “کلا يف باب

 نسح :يذمرتلا لوقو «""بابلا ثيدح يرذنملا ركذ
 نأ ةمئألا نم دحاو ريغ ركذ دقو «رظن هلاق اميفو :لاق «حيحص
 0)٥ نصح نب نارمع نم عمسي مل نسحلا

 :هللا ههر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 نع رجزلا :هدعب لاق مث

 ريغ نم هب ءادتبالا نع وه امن «نيصح نب نارمع ثيدح يف يکلا

 ثيدحو «مشولا هب ديرت هلعفت برعلا تناك امك «هبجوت ةلع

 هحيحص يف نابح نبا هجرخأو

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز يهو «لصألا يف تسيل نيفوقعملا نيب ام )١(

 .۷ :مقر بابلا ۲۰۰-۱۹۷ ٤/ دواد يبآ ننس (۲)

 هيلع هللا ىلص ينلا ىهن» :لاق نيصح نب نارمع نع نسحلا ثیدح وه (۳)

 .«نحجنأ الو نحلفا امف ءانيوتكاف «يكلا نع ملسو

 يف ءاج ام باب-١٠ بطلا باتک يف ۳٤١/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 .'حيحص نسح ثيدح" :لاقو .يوادتلا ةيهارك

 .يکلا باب-۲۳ «بطلا باتک يف ۱٠٣١ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۳۲۷٤. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 )٤( :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا ٤٠١ :ص ليصحتلا عماجو ٠٠٤.

 )٥( يرذنملل دواد يب ننس رصتخ ٣٥۱/۰.

 .ناسحإلا عم ٤٤٥/۱۳ نابح نبا حیحص )٦(



A4۸ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 هيلع لاكتالا ريغ نم ثدحت ةلعل هلامعتسا ةحابإ هيف “"”رباج
 "اهرب يف

 .رظن اذه ينو

 يف ءاج اذمو ءىلوألا كرت باب نم يهنلا :ةفئاط تلاقو

 هلعفو «" «نوقرتسی الو نووتکی ال» :مهنآ فلألا نیعبسلا ثيدح

 .هتحابإ ىلع لدي

 :لاق هنإف ءهيلع لدي نارمع ثيدحو «لاوقألا برقآ اذهو

 هيلع اومدقي مل «ميرحتلل هيهن ناك ولف ««انيوتكاف يكلا نع اناهن»

 ]ب /1۰] .ملعأ هللاو

 .ذاعم نب دعس یوک ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ هثیدح وه (۱)

 ءاود ءاد لكل باب-١۲ «مالسلا باتک يف ۱۷۳۱ ٤/ هحیحص يف ملسم هاور

 .يوادتلا بابحتساو
 .ناسحإلا عم ٤٤٩/١۳ نابح نبا حيحص (۲)

 باب-۲٤ «بطلا باتك يف «حتفلا عم ۲۲۲/۱۰ هحیحص يف يراخبلا هاور (۳)

 .قرَي ۾ نم
 لوخد ىلع ليلدلا باب-٤۹ .ناآإلا باتک يف ۱۹۹/۱ هحیحص يف ملسمو

 .باذع الو باسح رغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط

 .هنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم امهالک



 3۸4۹ بطلا باتك

 “ةهوركملا ةيودألا يف باب

 مهضعب ركذو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 :نيهجو نم نوکي ءاودلا ثبحخ نأ

 ءرمخلاك مرحلا هلخدي نأ وهو «ةساجنلا ثبخ :امهدحأ

 .ناويحلا نم همحل لكؤي ال ام محلو

 .قاذملاو معطلا ةهج نم ًاثيبخ نوكي نأ :يناثلاو

 «عابطلا ىلع ةقشملا نم هيف ال كلذ هرك نوكي نأ ركني الو

 .“ءايإ سفنلا هرکتلو

 )۱١(. :مقر بابلا ۰۲۰۳/٤ دواد يب ننس (۱)

 ٠٥. /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو
 ءوادلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن») :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 .(ثیبخلا

 نميف ءاج ام باب-۷ بطلا باتك يف ۳۳۹/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ."مسلا ينعي" :هبقع لاقو .هريغ وأ مس هسفن لتق
 ءاودلا نع يهنلا باب-١١ «بطلا باتك يف ٠٠٤١/۲ هننس يف هجام نباو

 .ٹیبخلا

 .۳۲۷۸ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .ملعأ هللاو ۳٠١. / رصتخملا يف يرذنملا مالك نيع وه اذه ميقلا نبا مالك (۲)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۸0۰

 .'"بابلا رخآ رکذ مث

 مرح امیف مکءافش لع هللا نإ)) :دوعسم نبا ثیدح امأو

 .دوعسم نبا لوق نم حيحصلا يف يراخبلا هركذف ««مكيلع

 )۱١(. :مقر بابلا ٤-۲۰۷ دواد يبآ ننس (۱)

 . 0V /o" يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 هللا نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبآ ثيدح دنع

 .«مارحب اوّوادت الو اووادتف «ءاود ءاد لکل لعجو «ءاودلاو ءادلا لزنآ

 .۸۳۳ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 بارش باب-١٠ «ةبرشألا باتك يف «حتفلا عم ۸۱/٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 .مزجلا ةغيصب ًاقلعم هركذ .لسعلاو ءاولحلا

 ۸۲/٠١ يرابلا حتف يف رجح نبا اهركذ قرط ةدع نم لوصوم وهو

 .هححصو



 1۸061 بطلا باتك

 ةوجعلا ةرمت يف باب
 هحر ميقلا نب نيدلا سمش ظفاحلا لاق ("بابلا ثیدح رکذ

hcںیہ ںیدلا سمس  

 .ةنيدملا رمتب صتخغ هنآ هرهاظ اذهو :هللا

 هللا لوسر ن هحيحص يف ملسم هاورف ةشئاع ثيدح امأو

 قايرت اهنأ وأ «ءافش ةيلاعلا ةوجع ين»:لاق ملسو هيلع هللا یلص

 .” «ةركبلا لوأ

 .ةيلاعلا ةوجعب اهصاصتخا اذه رهاظو

 يبأ نع شمعألا ثيدح نم هننس يف يئاسنلا ىور دقو

 ةوجعلا» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رباجو ديعس يبأ نع ةرضن

 .“ «مسلا نم ءافش يهو «ةنجلا نم

 .(۱۲) :مقر بابلا ۲۰۷ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳٥۸/۰-۳٥۹. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 يناتأ ًاضرم تضرم :لاق صاقو يبأ نب دعس نع دهاجم ثيدح دنع (۲)

 یتح ييدث نيب هدي عضوف «يندوعي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 نب ثراحلا ِتئا «دوؤفم لجر كنإ» :لاقف «يداؤف ىلع اهدرب تدجو

 ةنيدملا ةوجع نم تارمت عبس ذخايلف «ببطتي لجر هنإف «فيقث اخأ ةدّلَك

 .((نهب كدليل مث َنهاونب نهاجيلف

 ۸۳٤. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ةنيدملا رت لضف باب-۲۷ «ةبرشألا باتك يف ٠١۱۹ /۳ ملسم حیحص (۳)

 .110/ ٤ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (6)



 ةيزوجلا ميقلا نبال نئسلا بيذهت 1۸6۲

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع رهش نع جرخأو
 ."هلثم ملسو

 يف ماع كلذ نأ ال ءاهتكرب مظعل ةنيدملاب صتخب اذه :ليقف

 .رمت لک
 .ةيلاعلا ةوجعب صتخ :ليقو

 ةأمكلا باب-۸ «بطلا باتك يف ۱۱٤٩/۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو
 .«ةنيلا نم ءافش يهو «ةنحلا نم ةوجعلا») :ظفلب .ةوجعلاو

 .«مسلا نم» :ظفلب ۲۷۸۱ :مقر هجام نبا ننس حیحص ف ينابلألا هححصو

 ذإ «خسانلا نم وأ «يعبطم اطخ وه امنإ هجام نبا ننس يف درو ام لعلو :تلق

 .ملعأ هللاو ««مسلا نم» :ظفلب ۲ فارشألا ةفحت يف ثيدحلا

 ٠١١/٤. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)

 ةأمكلا باب-۸ «بطلا باتك يف ۱۱٤۳/۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .ةريره يبأ نع رهش نع .ةوجعلاو
 يف ءاج ام باب -۲۲ «بطلا باتک يف ۳٠۰/۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ."بیرغ نسح" :لاقو .هب ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع .ةوجعلاو ةأمكلا

 يذمرتلا حيحصو ,۳ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلالا هححصو

 . AY :مقر



 Aor بطلا باتك

 ٠ اعلا باب

 نآ» صاقو يبأ نب دعس نع هحيحص يف ملسم یور دقو

 نع لزعأ ينإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج الجر
 ؟كلذ لعفت مل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟يتأرما

 هللا یلص هللا لوسر لاقف ءاهدالوآ یلع وأ ءاهدلو ىلع قفشأ :لاق

 ."«مورلاو سراف رض اراض كلذ ناك ول : ملسو هيلع

 .ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم حصأ ثيداحألا هذهو

 باب" :هیف باہلا ةحرتو .(0 :مقر بابلا ۲۱۱/۴٤-۲۱۲« دواد يبأ ننس (۱)

 ."ليعلا يف

 TY /o يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 اهنأ ةيدسألا ةمادج نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا جوز ةشئاع ثيدح دنع

 نع یھنآ نآ تممه دقل» :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس

 لاق .«(مهدالوآ رضي الف كلذ نولعفي سرافو مورلا نأ ترکذ یتح هةليغلا

 .عضرت يهو هتآرما لجرلا سمي نأ ةليغلا :كلام

 ةليغلا زاوج باب- ٤ «حاكنلا باتک يف 1۰/۲ هحيحص يف ملسم هجرخأو

 .لزعلا ةهاركو عضرملا ءطو يهو

 .ةليغلا ف ءاج ام باپ-۷ «بطلا باتک ف ۲٣٤/٤ هعماج ف يذمرتلاو

 .' حیحص بيرغ نسح'" :لاقو

 .ةليغلا-٤٥ «حاكنلا باتك يف ٤١١/٦ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .ليغلا باپ-۱ «حاكنلا باتک يف ۸/۱ هننس يف هجام نہاو

 ... يهو ةليغلا زاوج باب-۲ ٤ «حاكنلا باتک يف 1۷/۲ ملسم حیحص (۲)



A04ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 هيب نع رجاهم نب “ورمع هیوري يماش ثيدح وهو
 نييماشلا يف دعي ديزي تنب ءامسأ ىلوم ملسأ "[يبأ] نب رجاهملا

 ًالوأ هلع يهنلا نوکیف ٰاحیحص ناک نإف “ديزي تنٽب ءامسأ نع

 .ملعأ ىلاعت هللاو ًايرحت ال ءةهاركو ًاداشرإ

 .هيبأ نع رجاهم نب ورمع قيرط نم هننس يف هجام نبا هاور (۱)
 .ناوخأ امهو «هيبأ نع رجاهم نب دمحم قيرط نم هاور هنإف دواد وبأ امأ

 نمو «هجام نبا ننس نم اهتكردتساو «لصألا نم ةطقاس ."يبأ" :ةملك (۲)

 ٩۷١. :ص بیرقتلا يف هتمجرت

 .لیغلا باب-۱٦ «حاکنلا باتک يف 1٤۸/۱ هننس يف هجام نبا هاور (۳)

 .هب رجاهم نب دمحم قيرط نم بابلا اذه ةيادب يف ۲۱۱/٤ دواد يبأ دنع وهو
 AYTo. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض ي ينابلألا هفعض ثیدحلاو



 A00 بطلا باتك

 “ىقرلا باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 ."«نيعلا نم يقرتست نآ اهرمأي ناک ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ» ةملس مآ نع نيحيحصلا ينو

 «ةرظن اهب :لاقف «"ةعفس اههجوب ىأر ةملس مأ تيب يف ةيراجل لاق

 .ةرفص اههجوب ينعي «اه اوقرتس اف

 ام باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۱۸) :مقر بابلا ٤/ ۲۱۳-۲٠٦ دواد يبآ ننس (۱)

 یقّرلا يف ءاج
 . ۳۹۳-۳٠٠٥ /۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 همحر ميقلا نبا بقعف «ىقّرلا زاوج ىلع لدت ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذ دقو

 .تآ وه ا هللا

 .نيعلا ةيقر باب-١۳ بطلا باتك يف حتفلا عم ۲٠١/٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 نم ةيقرلا بابحتسا باب-١۲ السلا باتك يف ۱۷۲١/٤ ملسم حیحصو

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا

 .ناطيشلا نم ةمالع :يأ" :ةعفسلا ريسفت يف ٠۷١ /۲ ةياهنلا يف رثألا نبا لاق (۳)

 ةعفسلا نأ :ىنعملا ... ذخألا :عفسلا نم ةّرملا يهو «هنم ةدحاو ةبرض :ليقو

 ."... ةيقرلا اه اوبلطاف «ةرظتلا لبق نم اهتكردأ

 .نيعلا ةيقر باب-١ «بطلا باتك يف حتفلا عم ٠١/ ۲٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 نم ةيقرلا بابحتسا باب-١۲ السلا باتك ين ٤/ ۱۷۲١ ملسم حیحصو

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱1۸٦

 یلص هللا لوسر صحخر»:لاق رباج نع ملسم حیحص ينو

 :سيمع تنب ءامسأل لاقو .ةيحلا ةيقر يف مزح لآل ملسو هيلع هللا

 ؟ةجاحلا مهبيصت ]۲٠١/[ «"ةعراض يخأ ينب ماسجأ ىرآ يل ام

 تضرعف :لاق مهيقرإ :لاق «مهيلإ عرست نيعلا نكلو ءال :تلاق

 .«مهیقرإ :لاقف «هيلع

 انم الجر تغدل :لاق رباج نع ًاضيأ ملسم حيحص ينو

 لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم سولج نحنو برقع
 هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم» :لاق ؟هل يقرأ هللا لوسر اي :لجر

 .«لعفيلف

 لوسر نآ») رباج ثیدح نم هحیحص يف ملسم هاور ام امأو

 .«یقرلا نع یهن ملسو هيلع هللا یلص هللا

 يتلا ىقرلا نع ىهن اغنإ هنإف «ثيداحألا هذه ضراعي ال اذهف

 )١( ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا .ةفيحن :يأ ةعراض ۳/ ۸٤.

 نم ةيقرلا بابحتسا باب-١۲ «مالسلا باتك يف ۱۷۲٦/۲ ملسم حیحص (۲)

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا

 نم ةيقرلا بابحتسا باب-١۲ «مالسلا باتك يف ۱۷۲٦/٤ ملسم حیحص (۳)

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا

 نم ةيقرلا بابحتسا باب-١۲ «مالسلا باتك ين ۱۷۲٠/٤ ملسم حیحص )٤(

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا



 1Ao0¥ بطلا باتك

 كرشلا لهأ ىقر بلاغك «هناحبس هللا ريغ ميظعتو كرشلا نمضتت

 نب فوع ثيدح نم هحيحص يف ملسم هاور ام اذه ىلع لیلدلاو

 هللا لوسر اي :انلقف ءةيلهاجلا يف يقرن انك :لاق يعجشألا كلام

 ام یقرلاب ساب ال «مکاقر يلع اوضرعا» :لاقف ؟كلذ يف یرت فیک

 .'«كرش هيف نكي م

 :لاق ًارباج نإف كلذ ىلع لدي ام ًاضيأ يهنلا ثيدح ينو

 ورمع لآ ءاجف «یقُرلا نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یھن»

 هللا لوسر اي :اولاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ مزح نبا

 «ىقرلا نع تيهن كنإو «برقعلا نم اهب يقرن ةيقر اندنع تناك هنإ

 نم «ًاساب یرا ام :لاقف «هیلع اهوضرعف «يلع اهوضرعاف :لاق

 ."ملسم هاور ««هعفنيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا

 يهنملا نوكي اميف امهاثمأو ثيداحألا هذه يف كلسملا اذهو

 «دحاو مسا تحت لخاد امهالكو «رخآ ًاعون هيف نوذأملاو ءًأعون هنع

 ةقيقحج املع طح م نم هنظي ءريثك بارطضا هنع لاز هل نطفت نم

 كلسي مث ءًأاضراعتم هيف نوذاملاو «سنجلا كلذ نم هنع يهنما

 ام یقرلاب ساب ١ باب-۲ «مالسلا باتک ف /VYV\ ملسم حیحص )1(

 .كرش هيف نکی
 بابحتسا باپ-١ «مالسلا باتک يف ۱۷۲۷ ٤- ملسم حیحص )۲(

 .ةرظنلاو ةمحلاو ةلحنلاو نيعلا نم ةيقرلا



A0۸ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 .ثيداحألا دحأ فيعضت وأ «خسنلا كلسم

 قيرط بوكر ىلإ اهبحاص جاتحي الف ةقيرطلا هذه امأو

 .للعلا عاونأ فسعت الو «خسنلا

 قدي دقو ء«عضوملا اذه لثم عضاوملا نم ريثك يف رهظي دقو

 .ملعلا لهأ نيب فالتخالا عقيف فطليو

 نم هيتؤي هلضف كلذو «ءاشي نم قحلا ةباصإب دعسي هللاو
 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي



 ۱۸0۹ بطلا باتك

 “ءريطلا يف باب

 «حصم ىلع ضرع دروي ال» :هلوق نأ ىلإ مهضعب بهذ

 نأ افنآ مدقت امم وهو «حیحص ريغ اذهو ««یودع ال» :هلوقب خوسنم

 هيلع هللا ىلص ينلا هافن يذلا نإف هيف نوذأملا ريغ عون هنع يهنملا

 كارشإلا لهآ هيلع ناك ام وه ««رفص الو یودع ال» :هلوق يف ملسو

 .مهرفك ةدعاقو مهكرش سايق ىلع «كلذ توبث مهداقتعا نم

 )۲٤(. :مقر بابلا ۲/٤ دواد يبأ ننس (۱)

 ۳۷۰۵-۳۷٣. /۰ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح دنع

 لبإلا لاب ام :يبارعأ لاقف «ةماه الو رفص الو ةربط الو ىودع ال» :ملسو

 نمف» :لاق ؟اهبرجيف برجألا ريعبلا اهطلاخيف ءءابظلا اهنأك لْمَرلا يف نوكت
 .«لوألا ىدعأ

 هللا لوسر عمس هنآ ةريره يبأ نع لجر ينثدحف :يرهزلا لاق :رمعم لاق

 هعجارف :لاق .«حصم ىلع ضرمم ندروی ال») :لوقی ملسو هيلع هللا یلص

 ىودع ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ انثدح دق سيلا :لاقف لجرلا

 لاق :يرهزلا لاق .هومكثدحأ مل :-ةريره ابأ يا- لاق ؟«ةماه الو رفص الو

 .هريغ طق ًاثيدح يسن ةريره ابأ تعمس امو «هب ثَّدح دق :ةملس وبأ

 ٥۴۳- «بطلا باتك يف «حتفلا عم ۲١۱/۱۰ هحیحص يف يراخبلا هجرخاو

 .ةماه ال باب

 یودع ال باب-۳۳ «مالسلا باتک يف ٤/ ۱۷٤۳-۱۷٤٤ هحیحص يف ملسمو

 . ...ةماه الو ةربط الو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸1۰

 داريإ نم ملسو هيلع هللا یلص ينلا هنع یهن يذلاو

 :""ناليوأت هيف حصملا ىلع ضرمملا

 ام [ب/1١١۲ ةبسن يف سوفنلا طيروت ةيشخ :امهدحأ

 ىلع شيوشتلا هيفو «ىودعلا ىلإ كلذ نم ىلاعت هللا هردقي نأ ىسع

 .لاجب امهنيب يفانت الف یودعلا داقتعال هضیرعتو «هیلع دروي نم

 ىلع ضرمملا داريإ نأ ىلع لدي امنإ اذه نأ :يناثلا ليوأتلاو

 اببس هداريإ نوكيف «ضرملا هيف ىلاعت هللا قتلخي ًاببس نوكي دق «حصللا
 «ةيببسلا ةوق هعنمت وأ «هداضت بابسأب هربثأت هناحبس هللا فرصي دقو

 .كرشلا لهأ هيلع ناك ام فالخب ديحوتلا ضح اذهو

 عيب ال :هلوقب «ةمايقلا يف ةعافشلا هناحبس هيفن ريظن اذهو

 .4ةعاَقَش الو َةلخ الو هيف

 هنأف ءاهتابثإب ةحرصملا ةرتاوتملا ثيداحألا داضت ال هنأف

 ةعافش يهو ءاهنوتبشي كرشلا لهأ ناك يتلا ةعافشلا ىفن امنإ هناحبس

 يتلا امأو هل نذأي مٺ نإو «هدنع عوفشملا يدي نيب عفاشلا اهيف مدقتي
 .هنذإ دعب نم نوكت يتلا ةعافشلا يهف هلوسرو هللا اهتبثآ

 .نيذه وحن يرذنملا ركذ دقو )١(

 FVV-۷1/0. يرذنملل دواد يب ننس رصتخع :رظنا

 :i :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)



 ۱۸٦۱1 بطلا باتك

 الو :هلوقو «(4ێذإي الإ ُةدْنِع عفش يلا اذ نم :هلوقك

 الإ ٌةدْنِع ةَعاَقَشلا عف و الر :هلوقو O ىَّضرا نّمِل الإ نوُځفشي فش

 4 و زا نمل

 .باوصلل قفوملا هللاو

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠٠٠.

  (۲):ةيآلا ءايبنألا ةروس ۸

 ) )۳:ةيألا أبس ةروس ۲۳.





 AY قاتعلا باتك

 “'قاتعلا باتک

 وأ زجعيف هتباتك ضعب يدوي بتاكملا يف باب]
 ]رومي

 “«ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع ايآ» ثيدح يرذنملا ركذ

 ".“نيتفملا ايتف اذه ىلعو يعفاشلا لوق ىلإ ثيدحلا

 نحنو :يعفاشلا لاق :هللا همحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 ."قتعلا باتك" :دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف ()

 )١(. :مقر بابلا ٠۲٤٤/٤ دواد يبآ ننس (۲)

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل يدنع نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۳)

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع ثيدح وه )٤(
 ايأو دبع وهف قاوأ ةرشع الإ اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع ايأ» :لاق

 .«دبع وهف ريناند ةرشع الإ اهاّدأف رانيد ةئام ىلع بتاك دبع

 يف ءاج ام باب-١٣ «عویبلا باتک يف ٥٦۱/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .يدؤي ام هدنع ناك اذإ بتاكملا

 .بتاكملا باب-۳ «قتعلا باتك يف ۸٤١ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۳۳۲٤. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع اذه ىور ًادحأ ملعأ لو :وه يعفاشلا مالك )٥(

 .ميدقلا يف هلاق .ه.| نيتفملا ايتف اذه ىلعو ءورمع الإ

 .0 ٤١/۷ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ۳۲٤/۱٠١« یربکلا يقهيبلا ننس :رظنا

 ۳۸٠/۰. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ ()



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت YA“ئ

e ) 
 یقب ام دبع هنآ» : ةشئاعو "رمع نباو " تباث نب دیز نع يورن

£( 
 . ءىش هيلع

 بتاكملا» :لاق هنآ باطخلا نب رمع نع يورو :يقهيبلا لاق

 .«مهرد هيلع يقب ام دبع

 ۲٤/۱۰" یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۲۰٠. :ص يعفاشلا دنسم (۱)

 . ٥٤١/۷ ةفرعملا يفو

 ٤/ ٣۲۷ هفنصم يف ةبيش يبآ نباو ٤٠٥ ٤١١ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع :ًاضيأ هاورو

 حتفلا عم ۲۲۹/۰ هحیحص يف يراخبلا هقلعو ۳۲٢/۱۰ یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .مزحلا ةغيصب .يضر اذإ بتاكملا عيب باب- ٤ «بتاكملا باتك يف

 ١١/٤" هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ٠٤٠1/۸ فنصملا يف قازرلا دبع :هاور (۲)

 هقلعو ٠٤١-٤۳ /۷ ةفرعملا يفو ۲٤/٠١" ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۷

 بتاكملا عيب باب- ٤ «بتاكملا باتك يف «حتفلا عم ۲۲۹/١ هحيحص يف يراخبلا

 .مزجلا ةخيصب .يضر اذإ

 ۳۱۷/٤ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ۰٤۰۸/۸ هفنصم يف قازرلا دبع هاور )۳(

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء۳/١٠١ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

 . ٥٤١/۷ ةفرعملا ينو ٠١-۲٥۹"

 عيب باب-٤ «بتاكملا باتك يف حتفلا عم ۲۲۹/١ هحيحص يف يراخبلا هقلعو

 .مزجلا ةخيصب .يضر اذإ بتاكملا

 هللا دبعو يلع فالتخا باتك يف ۲۸٦/۷ مألا :يف اذه يعفاشلا مالك رظنا )٤(

 .دوعسم نبا

 ننسلا يف يقهيبلاو ١١١/۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا :رمع نع هاور )٥(

 ۳۲٣/۱١. یرکلا



 ۸9 قاتعلا باتك

 قتعي» :بتاكملا يف لاق الع نا ىعشلا نع يعفاشلا ركذو

 «یدآأ ام ردقب هنم قتعی)») :هنع “̂ فرراحلا نعو «(««یدآ ام باسحب هنم

 ٩ («یوأ ام ردقب ٹریو

 ةمركع نع بويأ نع ةملس نب داح ىور دقو :يقهيبلا لاق

 بتاكملا باصأ اذإ» ملسو هيلع هللا یلص يلا نع سابع نبا نع

 باسحجب دحلا هيلع ميقأو «هنم قتع ام باسحب ثرو ءًاثاریم وا ًادح

 . «هنم قتع ام

 ناك «ًأاحيحص ناك نإو وهو "روعألا" ةدايزب .روعألا ثراحلا :عوبطملا يف (1)

 .لصألا يف سيل هنأ ىلإ ةراشإلا لصألا

 .۲۸۵ /۷ ملا (۲)

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ٤٠١ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع :يلع نع هاورو

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲۹۳/۲-۲۹٤ ةراتخملا يف ءايضلاو .۷ ۳

ARAS TAL 

 ٥٤۳/۷ ٠٤٤. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف اذه يقهيبلا مالك (۳)

 -۲۱۸/۲ كردتسملا يف مكاحلاو ٠١١/٤ هننس يف ينطقرادلا :همامتب هاور )٤(

 ٠۰/ ٠۲٠. یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۹

 ةيد يف باب-۲۲ «تایدلا باتک يف ۷۰٦/٤-۷۰۷ هننس يف دواد وبأ هاورو

 .بتاكملا

 بتاكملا يف ءاج ام باب-١۳ «عویبلا باتک يف ٥٦۰ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 . نسح ثيدح" :لاقو .يدؤي ام هدنع ناک اذ



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸٦

 ٬رح ةيد یدأ ام ةصحب بتاكلملا يدژي)») :لاق دانسإللا اذهبو

» 1( (۲ 
 .«دبع ةيد يقب امو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع نبا نع دمحأل دنسملا يفو

 ."(«یداآ ام ردقب بتاكملا يدؤي» :لاق ملسو

 ۵٠ع ًافوقوم اذه يور دقو
 باصأ اذإ» :لاق سابع نبا نع اذه نم مآ يذمرتلا هاورو

 ام ةصحب بتاكملا يدؤيو «هنم قتع ام باسحب ثرو ًاثاريم وأ ادح بتاكللا

 7ح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ««دبع ةيد يقب امو ءرح ةيد یدآ

 .بتاكملا ةيد -۳۹ ٠۳۸ «ةماسقلا باتك يف ٤١٦/۸ ىبتجنلا يف يئاسنلاو

 .هنم قتع ام باسحجب هيلع دحلا ةماقإ ةرابع نود هوور

 .۳۸۳۰ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص ين ينابل ألا هححصو

 يف ءاج ام باب-٥ ءعويبلا باتک يف ٥٥۰/٣ هعماج يف يذمرتلا هاور (۱)

 ."نسح ثيدح" :لاقو .يدؤي ام هدنع ناك اذإ بتاكما

 ٠١١١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل الا هححصو

 ٠٤٤/۷. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف اذه يقهيبلا مالك (۲)

 ۳٦۹. /۱ دمحأ دنسم (۳)

 ۲٠/٠۰". یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (6)

 ناك اذإ بتاكملا يف ءاج ام باب-١۳ «عويبلا باتك يف ٥٠١ /۳ يذمرتلا عماج ()

 . ٠١١١ :مقرب يذمرتلا نس حيحص يف ينابلألا هححصو .يدؤي ام هدنع



 A1۷ قاتعلا باتك

 يلع نع] ةمركع نع بويأ نع بيهو هاورو :يقهيبلا لاق

 ۳ ںی ةيد يقب امو «رح ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكل يدۋي»» ًاعوفرم

 ديز نب دامه هاورو «ةلسرم يلع نع ةمركع ةياورو :لاق

 1/۲٠۲1] يلا نع ةمركع نع بويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإو
 .السرم ملسو هيلع هللا یلص

 سابع نبا نع ةمركع نع ريثک يبآ نب ییح نع يورو

 .“ةيدلا يف ًاعوفرم

 ."مهضعب سابع نبا ىلع هفقوو ةعامج

 .جيرختلا رداصم نمو «راثآلاو ننسلا ةفرعم نم بيوصتلاو «لصألا نم ةطقاس )١(

 ء١/٤٠٠ ٩٤/۱ هدنسم يف دمحأو ۱۹٦/۳ ىربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۲)

 ٠١/ ۳۲٠. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو

 0٤٥. /۷ راثالاو ننسلا ةفرعم (۳)

 )٤( یربکلا ننسلا يف لیعامسإ قیرط نم يئاسنلا هاور ۳/ ٠۹۷.
 راثآلا يناعم حرش يف دام قيرط نم يواحطلاو ۳/٠٠١ .

 .بتاكملا ةيد يف باب-۲ ‹«تایدلا باتک يف ۷۰٠/٤ هننس يف دواد وبأ هاور )٥(

 .بتاكملا ةيد-۳۹ ۳۸ «ةماسقلا باتك يف ٤١٦/۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .۳۸۲۹ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .افنآ هجیرخت قبس ام وهو ۷۰٣/٤ هننس يف دواد وبآ هاور ماشه نع عوفرملا (1)

 ۳۲٠/٠١. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاورف فوقوملا امأ



YAAةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 لاق یی لاق مث ًاعوفرم یی نع كرابملا نہ يلع هاورو

 .'(كولمملا دح هيلع ماقي») :سابع نبا نع ةمركع

 ةياورلاو .صنلا يف ةملس نب داح ةياور فلاخي اذهو

 .سايقلا يه ةعوفرملا
 هنإف هب لوقلا دمحأ مامإلا كرت ملعأ هللاو بارطضالا اذهو

 ىلا نأ ةريرب ثيدح ىلإ بهذأ انأ :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع لئس

  )يئارشب رمأ ملسو هيلع هللا یلص

 .اهئارشب رمأ ىتح قرلا ىلع تيقب اهنأ ينعي

 «ثوغلا عم ۲٤۳ /۳ یقتنملا يف دوراجلا نبا :كرابملا نب يلع قيرط نم هاور (۱)

 ۳۲٠/۱۰. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲۱۸ /۲ كردتسملا ين مكاحلاو
 .بتاكملا ةيد-۳۹ ۳۸ «ةماسقلا باتك يف ٤٠١ /۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 .فوقوملا نود

 ٤٤١١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 ٤٠٥ ٥. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا مالك يهتني انه ىلإ (۲)

 باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٤٤١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ةريرب ثيدح (۳)

 .لحت ال عيبلا يف ًاطورش طرتشا اذإ باب-۷۳ «عويبلا

 نمل ءالولا انإ باب-۲ «قتعلا باتك يف ۱۱٤۲-۱۱٤۳ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .قتعأ

 )٤( یربکلا يقهيبلا ننس :يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه رظنا ۱۰/۳۲٣

 راثآلاو نئسلا ةفرعمو ۸/ 0٤١ .



 ۸3۹ قاتعلا باتك

 :بهاذم ىلع ةلأسملا هذه ف سانلا فلتخا دقو

 .هتباتک نم ءيش هيلع ماد ام ءيش هنم قتعی ال هنآ :اهدحأ

 رمع نباو ديزو رمع نع ىوريو نيرثكألا لوق اذهو

 "كلام لوق وهو «نيعباتلا نم ةعاجو “""ةملس مأو ةشئاعو

 نك :لاق ةبالق يب نع هننس يف روصنم نب دیعس یورو

 يقب ام بتاكم نم نبجتحي ال ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ
 ."رانید هيلع

 .مهنع هجيرخت قبس دقف ةئشاعو رمع نباو ديزو رمع امأ )١(

 ء4۹٨1٤-۸/۸٠٤ هفنصم يف قازرلا دبع :اهنع هاور دقف ةملس مَآ امأو

 . ١١١/۳ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

 ٠۷٤/۲۲. ديهمتلاو ۸٠۹. /۲ ًاطوملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 ۲۳٣/۱۲. نیبلاطلا ةضورو ء٤٠ /۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)

 ١۸. /۷ نيدباع نبا ةيشاحو ء١١ ١/ عئانصلا عئادب :ةيفنحلا بهذمل رظنا )٤(

 ٠٠١١. :مقر ةلاسملا «جسوكلا لئاسم :رظنا )١(

 . ٤٥۲/٠٤ ينغملا يف ةمادق نبا :ديعس نع هركذ )٨(

 ٠١/ ٠۲٠. ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا :ديعس قيرط نم هاورو

 .دهاجم نعو مساقلا نع هانعم يورو

 ننسلاو ٤/ ۳٠۷ ةبيش يبأ نبا فنصمو ٤١١ /۸ قازرلا دبع فنصم :رظنا

 يقهيبلل ىربكلا ٠١/ ۲٠.



A۷۰ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ىلع ًامالغ بتاک رمع نبا نا ءاطع نع ًاضیأ دیعس رکذو
 نبا هدرف «ةئام نع زجعو «رانيد ةئامعست هيلإ ىدأف «رانيد فلأ

 .''قرلا يف امهنع هللا يضر رمع

 طورشم هقتع نإف «ةعيرشلا لوصأ ىضتقم وه اذهو :اولاق
 قلع ول امک «هئادأ لبق هنم ءيش عقي الف «ضوعلا عيمج ءادأب

 .هضعب تداف ضوع ىلع اهقالط
 ناکف «هقاتعإ يف ببسلا وه ناكل ءيش هنم قتع ول هنألو

 .قتعلاب هرشاب ول امك «ارسوم ناک اذإ هیقاب ىلإ يرسي
 يدؤي هنأف «ىنعم ةباتكلل ىقبي ال هنإف ًاعطق لطاب اذهو

 ال قتعلا نأ كلذو «دحأ هب لقي ل اذهو .هقتع زجنتيو ًالثم ًامهرد

 «هيقاب ىلإ ىرس «ءادألاب ءيش هنم قتع ولف ناسنإلا كلم يف ضعبتي
 .قتع الف ةيارس الو

 ًائیش یدأ املکو «یدأ ام ردقب هنم قتعی هنآ :يناثلا بهذملا

 .هردقب هنم قتع

 . ٠٤/ ٤٠٥١-٤٥١ ينغملا يف ةمادق نبا :ديعس نع هركذ (1)

 ٤٠/٠١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اورو

 .هفنصم يف هجرخآ ةبيش يبآ نبا نآ ٠٤١/٤ ریبخا صیخلتلا يف رجح نبا رکذو

 فالتخا باتك يف ۲٠۷ /۷ يعفاشلل مألا :رمع نبا نع كلذ ىنعم يف رظناو

 ۳٤١/٠١. يقهيبلل ىربكلا ننسلاو «نييقارعلا



 ۱۸۷۱1 قاتعلا باتك

 نييدهملا ةمئألا دحأو نيدشارلا ءافلخلا عبار بهذم اذهو

 .هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع

 .هدقتملا سابع نبا ثيدح لوقلا اذه ةجحو

 ةمئأ هتاورو «ةددعتم هوجو نم يور دق نسح ثيدح وهو

 وأ فقولا ىوس «ثيدحلا يف مهيلع قلعت الو «مهيف نعطم ال تاقث

 .لاسرإلا

 هوعفر نيذلاو ءًادنسمو السرمو ًاعوفرمو ًافوقوم يور دقو

 .تاقث هوفقو نيذلاو «تاقث

 دقف كلذك سيلو «هب ةملس نب دامح درفتب موق هّلعأ دقو

 هلو بويأ نع ميهاربإ نب لیعامسإو دیز نب داو بیهو هاور
 ."اهضعب انرکذ دق قرط

 هيلع قر الف ةباتكلا رطش ىدأ اذإ هنأ :ثلاثلا بهذملا

 .يقابلا [ب /۲۱۲] ءادأب مزلیو

 (“اضيأ يلع نعو «“باطخلا نب رمع نع یوری اذهو

 .هنع هج رخت قبس دقو (۱)

 .هجچرخت قبس دقو (۲)

 .اهنم هرکذ ام جیرخت قبس دقو (۳)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع هاور ۸/ ٤٠١-٤١١ یربکلا يف يقهيبلاو ٠۰/ ۳۲٠.

 )( ينغملا :رظنا ٠٤/ ٤٥١.



AVYةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 .يعخنلا ميهاربإ لوق وهو

 .رح وهف هتميق یدآ اذ هنآ :عبارلا بهذا

 ىدأ اذإ :هّللا دبع لاق :لاق صوحألا ىبأ نع هيبأ نع قاحسإ

 . "رح وهف هتميق بتاكملا
 نع زجعو «ةباتكلا عابرأ ةثالث ىدأ اذإ هنأ :سماخلا بهذملا

 .قتع اهعبر

 نع هزجعب قرلا ىلإ دري الف «هيلإ هتباتك عبر در بوجو ىلع مهنم
 . "هيف ديسلل ىح ال هقح وهو «هيلإ هدر بجي ءيش ءادأ

 هكلم سفنب قتع يدؤي ام كلم اذإ هنأ :سداسلا بهذملا

 .هئادآ لبق

 اذإ اذه ىلعو «“دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ اذهو

 رادقم هديس ىلإ عفدي ًارح تام «ءادألا لبق تام مث يدؤي ام كلم

 ) )1ىنغملا :رظنا ٠٤١/ ٤٠٥١.

 .دوعسم نباو يلع فالتخا باتک يف 1۸1/۷ مالا ()

 ٤١١/۸. قازرلا دبع فنصم :رظناو

 tor /\€ ينغملا :يف امهنع كلذ رظنا (۳)

 ٤٠٤/٠٤١. يبغملا :رظنا (6)



 AVY قاتعلا باتك

 . .هتثرول يقابلاو «هتباتک

 ةملس مأل بتاكم ناهبن هاور اب :بهذملا اذه جتحاو

 هللا ىلص هللا لوسر انل لاق :لوقت ةملس مأ تعمس :لاق

 «يدؤي ام هدنع ناکف «بتاکم نکادحأل ناک اذإ)» ملسو هيلع

 .(هنم بجتحتلف

 “هجام نباو "يئاسنلاو يذمرتلاو "دود وبأ هاور

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو

 يرهزلا نأ نايفس نع ظفحأ لو :ميدقلا يف يعفاشلا لاق

 ًادحاو تبثي لعل لهآ نم تيضر نم را يلو ءناهبن نم هعمس

 ."لعا هللاو «نيثيدحلا نيذه نم

 بتاكملا» :بيعش نب ورمع ثيدحو اذه دارأ :يقهيبلا لاق

 .بابلا اذه يف ۲٤٤/٤-۲٤٥ دواد يبآ ننس (۱)

 اذإ بتاكملا يف ءاج ام باب-١٠ «عويبلا باتك يف ٥٦۲/۳ يذمرتلا عماج ()

 .'حیحص نسح ثیدح" :لاقو .يڌدؤي ام هدنع ناک

 ۳۸۹/۰٩. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۴)

 .بتاكملا باب-۳ «قتعلا باتك يف ۸٤۲ /۲ هجام نبا ننس (6)

 ۸٤۸. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .فيرحت وهو .ثيدحلا :عوبطملا يف )٥(

 راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠۳۲۷/٠١ ىربكلا ننسلا :يف اذه همالك رظنا 0

6/۷ 0. 



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 4

 «٩١.٩ رد هيلع يقب ام دبع

 ثیدحو ءًالوصوم هانیور دق بیعش نب ورمع ثیدحو :لاق

 يحاص نآ الإ «ناهبن نم يرهزلا عامس رمعم هيف رکذ دق ناهبن

 ءيرهزلا ريغ هنع يوري ةقث ادجج م امهنأل امإ ءهاجرخب م حيحصلا
 وأ «هنع دحاو ةياورب ةلاهجلا مسا هنع عفتري ال امهدنع وهف

 «هربخ لوبق بجوي ام هتفرعمو هتلادع نم امهدنع تبثی م امهنأل

 ."همالک رخآ

 نآ هباتک نم نيعضوم يف متاح يبآ نب نمحرلا دبع ركذ دقو

 .“ناهبن نع ىور ةحلط ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم
 يف ملسم هب جتحا ةقثاذه نهحرلادبع نب دمحو

 ."حيحصلا

 .بابلا اذه يف ٤/ ۲٤۲ هننس يف دواد وب هاور (۱)

 ٣٣۲۳. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص ين ينابلألا هنسحو

 ٥٤٦/۷. راثآالاو ننسلا ةفرعمو ۳۲۷/٠١ ىربكلا ننسلا (۲)

 نب ورمع ثيدحجب يعفاشلا دارم نأ ركذ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا نأ الإ

 رشع الإ اهاداف ةيقوأ ةئام ىلع هدبع بتاك نم» :وه هدج نع هيبأ نع بيعش

 .بابلا ثيدح وهو ««قيقر وهف «قاوأ
 .۳۲۷ ۱١۰/ یربکلا ننسلا يف هوحنو ٥٤٦/۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 )٤( لیدعتلاو حرحلا ٠٥٠۲/۸۰۳۱۸/۷.

 .ةحلط لآ ىلوم ديبع نب نمحرلا دبع نب دمحم وهو ۸۷١. :ص بيرقتلا :رظنا )١(



 AVo\ قاتعلا باتك

 هللا ىلص هللا لوسر رم نوکی نأ زوج دقو :يعفاشلا لاق

 ناك اذإ اهبتاکم نم باجحلاب اهّرَمأ ناک نإ «ةملس مأ ملسو هيلع

 هيلع هلا یلص ينلا جاوز هب هللا مّظع ام ىلع «يدژي ام هدنع

 نإ ءاسنلا نيبو نهنيب قرفو «هنم نهصخو «نينمؤملا تاهمأ ملسو

 نم باجحلا نهيلع لعج ناب نهصاصتخا يف تايآلا الت مث «نيقتا

 نأ نهاوس ةأرما ىلع لعجي ملو «نينمؤملا تاهمأ نهو «نينمؤملا

 .اهحاكن هيلع مرحب نم بجتحت

 باجتحا [1/۲۱۳] نإ اذه عمو :لاق نآ ىلإ مالکلا قاس مث

 هيلع هللا ىلص ينلا رمأ دقو ءا عساو اهاري نأ هل نم ةأرملا

 ءاهوخأ هنأ ىضق لجر نم بجتحت نأ ةدوس ينعي ملسو

 اهاري نأ هل نمم باجتحالا نأو .طايتحالل نوكي نأ هبشي كلذو

 .'ملعا هللاو «حابم

 ءادألا كلب قتعي هنأ يف ًاحيرص سيلف «ةملس مآ ثيدح اماف

 اذإ «نهبيتاكم نم نهباجتحاب ةماع ءاسنلا رمأ وأ ءهئاسن رمأ هيف اغنإ

 قتعلا اوفراش دق ءادألا كلمب مهنأل اذهو «نودؤي ام مهدنع ناک

 ءاسنلا باجتحاف «مهتاداس نيبو مهنيب ةيبنجألا ببس يوقو

 راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠۳۲۷/٠١ ىربكلا ننسلا :يف يعفاشلا مالك رظنا )١(

۷/۷ 0. 



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۷٦

 .طوحأ 'مهنم مهتاداس

 وه رخآلا ينو «"نيلوقلا دحأ يف هتديسل مرحمب سيل دبعلاو

 اهيلع هجورخو هلوخد ةرثكو كلذ ىلإ امه ةجاحلل هتديسل مرح
 «ىنعملا اذه لاوز ققحتي م ةباتکلابو «همادختساو هعفانم اهكلمو

 يف هدوع يف قبي ملو ةباتكلاب هعفانم كلم دقو يدؤي ام كلم اذإف

 .باجتحالا ببس دكأتو هيف ةيرحلا بناج يوق ءًابلاغ عمطم قرلا
 اذإ اهنأ ىلع لدي ام هقايس يف ةملس مأ ثيدح نأ عم

 .“اهيخأل هيلع ام عفد يف اهنذإ دعب هنم تبجتحا

 يرهزلا تعمس لاق نايفس انثدح :هللا هحر يعفاشلا لاق

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جوز ةملس مأ ىلوم ناهبن نع ركذي

 لصألا يف امل رييغت وهو .(مهنم مهتاداس) :ناکم (نهدیبع نع) :عوبطملا يف (1)

 . لمأتف «ةراشإلا نود «دمعتم

 :وه لصألا نآو ءًأوهس ةرركم "مهتاداس" ةملك اهيف نوكي دق ةرابعلاف

 .مهيبتاكم نع ءاسنلا باجتحا :يأ "طوحأ مهنم ءاسنلا باجتحاف"

 يتاللا ءاسنلا باجتحا يأ «"ءاسنلا" لدب "مهتاداس" و باوص ةرابعلا نأ وأ
 .ملعأ هللاو .طوحأ مهنم ٌنهباجتحا «مهتاداس نهو نيبتاکم نکلی

 ينغملاو ٠١/١ بذهملا :رظنا .ةيعفاشلا دنع لوقو ءةلبانحلا بهذم وهو (۲)

 .۲۰ /۸ فاصنإلاو ۹ ۹

 ٠٤/۲. بذهملا :رظنا .ةيعفاشلا دنع لوق وهو

 .اذه دعب فنصملا هركذيس )٤(



 AVY قاتعلا باتك

 دق ًائیش رکذف ؟كتباتك نم كيلع يقب مك :هتلاس اهنأو ءاهعم ناك

 تقلأو ءاهيخأ نبا وأ اهاخأ هیطعي نآ هترماف «هدنع هنآو «هامس

 ينلا نع تركذو «مالسلا كيلع :لاقو «هنم ترتتساو باجحلا

 ناکف «بتاکم نکادحإل ناک اذإ» :لاق هنآ ملسو هيلع هللا یلص

 ."«هنم بجتحتلف يدؤژي ام هدنع

 ىلع ليلد هنم عوفرملا نأ الإ ءانركذ ام ىلع لدي قايسلا اذهف
 .مدقت ام -ملعأ هللاو- ههجو اذهو ءءادألا كلم سفنب باجتحالا

 سابع نبا ثيدحو بيعش نب ورمع ثيدح يف "ناشلا امنإو
 .رخآلا ىلع امهدحأ ميدقت ينو

 ةريرب ثيدجب سابع نبا ثيدحل دمحأ مامإلا ةضراعم ينو

 اهتباتك نم تضق نكت مل ةريرب نإف ءامهنيب ضراعت ال هنأف «رظن

 نم بتاكملا ىدأ ولو «“ةشئاع نع نيحيحصلا يف اذكه اغيش

 .تلاقو :راثآلاو ننسلا ةفرعم يفو «لصألا يف اذكه )١(

 . ٥٤0-٥٤٦ /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا :يعفاشلا نع هركذ (۲)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ء٩۹٠٤ /۸ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 .يرهزلا نع رمعم قيرط نم ( ۰
 بهو نبا قيرط نم «ناسحإلا عم ۱١۳/۱۰ هحیحص يف نابح نبا هاورو

 .يرهزلا نع سنوي نع
 .فيحصت وهو .نايبلا :عوبطملا يف (۳)

 طورشلا باب-۳ «طورشلا باك يف «حتفلا عم ١/ ۳۷١ يراخبلا حيحص (4)



۱AVAةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 اذإف «عئابلا دنع ناك امك يرتشملا دنع يقبو هعيب زاج “"هتباتک

 ام لاطبإ هعيب نمضتي ملف «قتع ةباتكلا نم هيلع يقب ام هيلإ "لمك
 .اهببس وأ ةيرحلا نم هيف دقعنا

 برطضا دقو «ةمركع هنع هيوري سابع نبا ثیدح نکلو

 نع ةمركع هيوري ةرمو «هلوق هنع هيوري ةرمف :ًاريثك ًابارطضا هيف

 نبا نع :لوقي ةرمو «سابع نبا ركذي ال ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ام باسجب دحلا هيلع ماقي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع

 ."فوقوم يلع نع هيوري ةرمو «هنم قتع
 .ثيدحلا يف فقوتلا بجوي بارطضالا اذهو

 بارطضالا اذه لثم نم ماس بيعش نب ورمع ثيدحو

 [ب ۲٠۳1/ .لمعلا هيلعو ةباحصلا نم انركذ نم ىواتف هعمو

 .ميلع ملع يذ لك قوفو ءةلاسملا هذه ين دهجل ا هيلإ ىدأ ام اذهف

 .عويبلا يف
 ءالولا اإ باب-۲ «قتعلا باتك يف ۱۱٤١/۲-۱٠٤١ ملسم حیحصو

 .قتعأ نمل

 .كلذ ىلإ رشي لو «لصألا يف تسيل ةدايز يهو .ًائيش هتباتك :عوبطملا ين (1)

 .فيرحت وهو .یدأ :عوبطملا يف (۲)

 ننسلا يف يئاسنلا اهجرخأ دقو «يلع ىلع ةفوقوملا ةياورلا الإ ءاهججرخت قبس (۳)
 .۱۹۷ /۳ یربکلا



 ۱۸۷۹ قاتعلا باتك

 عيدحلا اذه يف “"”ةياعسلا ركذ نم باب

 مامإلا لاقو :ميقلا نبا ظفاحلا دازو "يرذنملا مالك ركذ

 :هضعب قرو هضعب قع اذإ دبعلا ءاعستسا " ۷٠ /۲ ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق )١(

 الوم ىلإ هم فرصیو بیسکیو لَمعیف «هّقر نم يب ام كاف يف ىمي نآ وه

 يأ :هدّيسل دبعلا ىعستسا : هانعم ليقو ... ةياَعس هبسك يف هفرصت يّمُسف

 ."قّرلا نم هيف ام رذقب هيقاب كلام همدخسي
 )٥(. :مقر بابلا ٤-۲٥٦ دواد يبأ ننس (۲)

 هقتعي نأ هیلعف هک ولمن ين أ قش قتعأ نم») :ةريره يبآ ثيدح دواد وبأ ركذ دقو

 .«هيلع قوقشم ريغ دبعلا يعستسا الإو «لام هل ناک نإ هلک

 .هب ةريره يبأ نع كيهن نب ريشب نع سنأ نب رضنلا نع ةداتق نع نابأ قيرط نم

 .هب ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نمو
 .فنصملا مالك يف هجيرخت يتايسو .نابأ ظفل اذهو

 :يباطخلا لاقو" :لوقيو ٤٠0/٥-٤١١ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتحخ (۳)

 لدف ءاهركذي ال ةرمو ءاهركذي ةرم :ةياعسلا يف ةبورع يبأ نب ديعس برطضا
 هدييقتو هريسفتو ةداتق مالك نم وه اغنإو .هدنع ثيدحلا نتم نم تسيل اهنأ ىلع

 .هنیبو مامه هرکذ ام ىلع
 يف دواد وبأ هركذ دقو .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح كلذ ةحص ىلع لديو

 .هيلي يذلا بابلا
 .ةياعسلا رمآ هيف ركذي ملو «ةداتق نع ثيدحلا اذه ةبعش ىورو :يذمرتلا لاقو

 «يئاوتسدلا ماشهو ةبعش :ةداتق باحصأ تبثأ :يئاسنلا نمهحرلا دبع وبآ لاقو

 «ةبورع يبأ نب ديعس فالخ ىلع ماشهو ةبعش قفتا دقو «ةبورع يبأ نب ديعسو

أ لاو امهتیاورو
باوصلاب لوأ -ملع

 ھه." لدی 



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۸۰

 لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع "تبث ءاعستسالا يف سيل :دمحأ
 ماشهو “یش امآو ةبورع يبأ نبا هيوري ةريره يبأ ثيدحو

 ركذي لو رمعم هب ثدحو «هركذ ي ملف “يئ داوتس دلا

 يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإ نود «"ثيدح" ةدايزب .تبثي ثيدح :عوبطملا يف )١(
 !!!لصألا

 اذإ باب-١٠ «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ۱۸٦/١ هحيحص يف يراخبلا هاور (۲)

 ...دبع يف ًابيصن قتع :عأ

 قتعأ نم باب-۱۲ «نامیألا باتک يف ۱۲۸۷-۱۲۸۸ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .دبع ين هل ًاکرش
 .بابلا اذه يف ٤/ ۲٠٣ هننس يف دواد وبأو

 دبعلا يف ءاج ام باب-١٠ «ماكحألا باتك يف ٠۳١ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 نيلجرلا نیب نوکی
 .دبع يف هل ًاکرش قتعأ نم باب-۷ «قتعلا باتک يف ۸٤٤ /۲ هننس يف هجام نباو

 ًاکرش قتعأ نم باب-۱۲ نالا باتک يف ۱۲۸۷ /۳ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .دبع يف هل

 هل ًابيصن قتعأ نمیف باب-٤ «قتعلا باتک يف ۲٠۳/٤ هننس يف دواد وبأ هاور )٤(

 ٣۳٣۲. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .كولم نم

 يف هل ًاکرش قتعا نم» :رمع نبا نع لاس نع يرهزلا نع وه رمعم هاور ام )٥(
 .«دبعلا نمث غلبي لام هل ناک اذإ هلام يف يقب ام قتع ؛دبع

 ًاکرش قتعأ نم باب-۱۲ «نایألا باتک يف ۱۲۸۷ /۳ هحیحص يف ملسم هاور
 .دبع يف هل



 ۱۸۸1 قاتعلا باتك

 ."ةياعسلا هيف
 ."دیعس ثیدح هللا دبع وبآ فَّعض :يذورملا ركب وبأ لاقو

 ثيدحلا اذه يف برح نب ناميلس نعط :مرثألا لاقو
 ."هفعضو

 نأ مامه ركذو «ءاعستسالا ثيدح حصي ال :رذنملا نبا لاقو

 نم وه يذلا نيمالكلا نيب قرفو «ةداتق ايتف نم ءاعستسالا ركذ

 :كلذ دعب لاق «ةداتق “لوقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق

 .*"دبعلا یعستسا «لام هل نکی م نإ" :لوقی ةداتق ناکف

 ىلع رودي ةريره يبأ ثيدح :ًاضيأ "ربلا دبع نبا لاقو

 ٠۹/۱٤. يبغملا :يف اذه دمحأ مامإلا مالك رظنا (1)

 ٠١/ ٠٠١. ينغمل ا :يف اذه دمحأ مامإلا مالك رظنا (۲)
 ۱٤/ ٠٠۹. ينخملا ين اذه مرثألا مالك رظنا (۳)

 ىلإ ةراشإلا نودو ءاهف يعاد ال تادايزب .(لوق نم وه يذلاو) :عوبطملا يف )٤(

 .كلذ

 )٥( هننس يف ينطقرادلا هجرخآ ٤/ ۰۱۲۷یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲۸۲/۱۰

 يف مكاحلاو ء٥٠-٤/٤٦ ننسلا ماعم يف يباطخلاو «ينطقرادلا قتيرط نم

 :ص ثيدحلا مولع ةفرعم ٤١.

 نبال ينغملاو ۲۸۲/٠١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف اذه رذنملا نبا مالك رظنا (1)

 ٠٤/ ۳٠١. ةمادق

 !!!دمعتم رهاظ فيرحت وهو .رذنملا نبا :عوبطملا يف (۷)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۸۲

 ةجحلا مهو «هركذ كرت ىلع مامهو ماشهو ةبعش قفتا دقو «ةداتق

 اذإ ثيدحلاب ملعلا لهأ عيمج دنع هيف موق لوقلاو «ةداتق يف
 .'ہهریغ مهفلاخ

 مهنم سايقلاو رظنلا لهأ ضعب تعمس :يعفاشلا لاقو

 يف ةبورع يبأ نب ديعس ثيدح ناك ول :لوقي ثيدحلاب ملعلاو
 . "باث ناك ام «هريغ هفلاخي ال ًادرفنم ءاعستسالا

 .ماشهو ةبعش هفلاخ دقو فيكف ينعي

 ."ديعس ظفح سانلا ركنأ دقو :يعفاشلا لاق

 يبأ نب ديعس طلتخا دقف «لاق امك اذهو :يقهيبلا لاق

 .هظفح اورکنآ یتح «هرمع رخآ يف ةبورع
 ةداتق ثيدحجم سانلا ملعأ ةبعش :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاقو

 ."رثكأ دیعسو ظفحأ 1 ماشهو «عمسي مل امو «هنم عمس ام

 هظفح لضف عم ةبعش انه اه عمتجا دقو :يقهيبلا لاق

 ۲۷۹/۱٤-۲۷۷. دیهمتلا :رظنا (۱)

 .۲۹۳ :ص ثیدحلا فالتخا (۲)

 . ٤۸٩۹ /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم :يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (۳)

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم ۷/ ٤٠۹١.

 ةفرعمو ۲۸۲/٠١ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :يف اذه ناطقلا ىيجب مالك رظنا )٥(

 ٤۹١/۷. راثآلاو ننسلا



 YAAY قاتعلا باتك

 لضف عم [ ماشهو «عمسي م امو «ةداتق نم عمس اب هملعو

 «ثيدحلا نم سيل ا هتفرعم ةدايزو هتباتك ةحص عم مامهو «هظفح

 .ثيدحلا يف ةياعسلا جاردإ يف هعبات نمو ةبورع يبأ نبا فالخ ىلع
 .ثيدحلاب ءاعستسالا توبث فعضي ام اذه ينو

 .ةياعسلا ثيدح يف مالعألا ةمئألا ءالؤه مالك اذهف

 ماشهو ةبعش ركذ كرتو «حيحص ثيدحلا :نورخآ لاقو

 «ةبورع يبأ نب ديعس وهو ءاهركذ نم ةياور يف حدقي ال ءاعستسالل

 نع هدنعو «هب مهصخأ نمو ةداتق باحصأ ركأ هنإف اميس الو

 باحصأ هجرخأ اذهو «هباحصأ نم هرغ دنع سيل ام ةداتق

 .هليلعت يف ركذ ام ىلإ اتفتلي لو "امهيحيحص يف نيحيحصلا

 نعطف «فلاخي مل ولو ةداتق نع ديعس ةياور يف نعطلا امآو

 ديناسألا حصأ نم وهو «قافتالاب ةجح ةداتق نع ًاديعس نأل ؛فيعض

 فيكف «مهريغو نيحيحصلا باحصأ اهنم رثكأ يتلا لوبقلاب ةاقلتلا
 نع هاور دق لب «ءاعستسالاب ]۲۱٤/[ ةداتق نع دیعس درفني ملو

 يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(

 . ٤۹۱ /۷ ًاضیأ هل راثآالاو ننسلا ةفرعمو ٠

 .ماشهو ماشه نيب ام طقسف رظن قبس خسانلل لصح دق هنأ رهاظلاو

 ٤۹١/۷.. راثآلاو ننسلا ةفرعمو ۲۸۲/٠١ ىربكلا ننسلا (۲)

 .ه رخت قبس دقو (۳)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۸6

 !؟هب كيهانو مزاح نب ريرج ةداتق

 سيلو دبع يف ًابيصن قتعأ اذإ باب :هحيحص يف يراخبلا لاق
 .ةباتكلا وحن ىلع هيلع قوقشم ريغ دبعلا يعسّتسا لام هل

 نب ریرج انثدح مدآ نب ییجب انثدح ءاجر يب نب دما ينثدح

 .ةداتق تعمس لاق مزاح

 "نع ةداتق نع ديعس انثدح عیرز نب دیزی انثدح ددسم انثدحو ح

 هللا لوسر نآ هنع هللا يضر ةريره يب نع كيهن نب ريشب نع سن نب رضنلا
 ةصالخف كولم ين ًاصيقش وأ ًابيصن قتعأ نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .«هیلع قوقشم ريغ يعسساف هيلع موق الاو لام هل ناک ن هلام يف هيلع

 «"نابآو ("حاجح نب جاجح هعباتو :يراخبلا لاق
 ° “ىش هرصتخا ةداتق نع فلخ نب یسومو

 (نع ةداتق نع ديعس انثدح عيرز نب ديزي انثدح ددسم انثدحو ح) ةلمج (1)

 .ننسلا بيذهت نم عوبطملا نم تطقسأ
 ةخسن يف وهف «جاجح ةياور امأف" :۱۸۷ ١/ يرابلا حتف يف رجح نبا لاق (۲)

 «يراخبلا خويش دحأ «صفح نب دمحأ ةياور نم «ةداتق نع جاجح نب جاجح

 .ه.| "ةياعسلا ركذ اهيفو «جاجح نع نامهط نب ميهاربإ نع هيبأ نع

 .ًابیرق هتیاور جیرخت يتايس (۳)
 )٤( لصفلا هباتک يف يدادغبلا بیطخلا هلصو ۱/ ۳٠١.

 .اهجرخآ ًاملسم نأو «ةبعش ةياور تقبس دقو )٥(

 ٥. :مقر بابلا «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠۸١-۱۸١ يراخبلا حيحص (1)



 A۸0 قاتعلا باتك

 كرابملا نب هللا دبع نب دمحم انثدح :هننس يف يئاسنلا لاقو

 نع سنآ نب رضنلا انثدح ةداتق انثدح نابأ انثدح ماشه وبأ انثدح

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع كيهن نب ريشب

 ناک نإ هتیقب قتعی نأ هيلع ناف ؛دبع يف هل ًاصیقش قتتعأ نم» :لاق

 .'«هيلع قوقشم ريغ دبعلا ىعستسا الإو «لام هل

 :ةداتق نع هوور ةسمخ ءالؤهف ؛هب درفتلا ةدهع نم ديعس ءىرب دقف

 .فلخ نب یسومو «جاجح نب جاجحو نابأو مزاح نب ریرجو دیعس

 دق ناک نِإو دیعسو «هّرضي مل هب دیعس درفت رّدَف ول مث
 ةدبعو عيرز نب ديزي ةياور نم ثيدحلا اذهف «هرمع رخآ يف طلتخا

 ."هثيدجب ملعأ ءالؤهو «ديعس نع "ةلجلاو ليعامسإو

 ركذ مث «ثيدحلا فرط ركذو «لوألا دنسلا لمكأ دق يراخبلا حيحص ينو
 .انه امك هظفلب يناثلا دنسلا

 ١- «قتعلا باتك ين ٠٠١١ /۲ هحیحص يف ملسم :ًاضيأ ريرج ةيوار جرخأو

 .دبعلا ةياعس ركذ باب

 1۸٥١. /۳ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)

 .بابلا اذه يف ۲٠٤/٤ هننس يف دواد وب هجرخأو

 .۳۳۳۳ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 . ٠٠١/١١ برعلا ناسل :رظنا .مظعملا :يأ ةَ لاف ءذيمالتلا مظعم يأ (۲)

 .فنصملا مالك يف قبس امك يراخبلا دنع عيرز نب ديزي ةياور (۳)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۸٩

 جرخا اذمهو «هطالتخا لبق ناك ام الإ هنع اوور لو

 .كش الب ظوفحم حيحص ثيدحلاف

 ةياور نم يراخبلا هركذ امك هحيحص يف ملسم هاور دقو
 0( ا ۰

 . مراح نہ ریرج

 :عوفرملا نم ةداتق مالك زيم هنآو «مامه ةياورب هليلعت امأو

 نمهرلا دبع وبأ هاور :هل لصفلا باتک يف بیطخلا رکب وب لاق

 هزيمو ةداتق لوق نم هلعجو ءاعستسالا ركذ هيف دازو مامه نع يرقملا

 . لسو هيلع هللا یلص ينلا مالک نم

 هلثم ناك اذإ امأو «مامه نود هعفر يذلا ناك ول ةلع اذهف

 .ملعأ هللاو .ممط مكحلاف «هنم ًاددع رثكأو

 نب نارمع ثيدجب ةياعسلا يف ةريره يبأ ثيدح ضروع دقو

 :رمع نبا ثيدحو نيصح

 . ٠٠١ /۱ هدنسم يف هیوهار نب قاحسإ دنع «ناميلس نب ةدبع ةياورو

 باتک يف ۱۱٤١/۲ هحیحص يف ملسم دنع میهاربإ نب لیعامسإ ةياورو
 .دبعلا ةياعس ركذ باب-١ «قتعلا

 .دبملا ةياعس ركذ باب-١ «قتعلا باتك ين ٠٠١١ /۲ ملسم حيحص (۱)

 ) )۲لصفلا ١/ ٠١.



 YAAY قاتعلا باتك

 ضعبل هترظانم يف يعفاشلا لاقف «نارمع ثيدح امأ

 نارمع ثيدح عفان ثيدح “عمو :ةلاسملا يف ةفينح يبأ باحصأ

 ."ءاعستسالا لاطبإب نیصح نبا

 لمكي م «نيكولمملا ةتسلا قتعأ ال "”لجرلا نأ كلذب هدارمو

 لو مهالث قتعأ لب «ةياعسلاب مهقتع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 . له یقاب عستسي

 ديبعلا قتعأ لجرلا نإف «ءاعستسالا ثيدح ضراعي ال اذهو

 يلا لمكف ءاهثلث يف عربتلا كلي امنإو ءةكرتلا [ب ]۲٠١/ لك مهو

 امه امهنأكو «ثلثلا رادقم نيدبع يف ةيرحلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ضيعبت نم هعنمو هيلع رجح عراشلاو «قتعلاب امهرشاب ناذللا

 .نينثا يف اهلمكو مهعيمج يف ةيرحلا

 !؟ةياعسلا ثيدحل اذه يف ةافانم يأف

 ( نإ هنإف «مهعيمج يف قتعلا ضعبي نم ىلع ةجح وه لب

 .فيرحت وهو .حصو :عوبطملا يف (1)

 .۲۹۳ :ص ثیدحلا فالتخا (۲)

 ‹«حيضوتلا لجأل ةدايزب .نيصح نب نارمع ثيدح يف لجرلا :عوبطملا يف (۳)

 .لصألا يف تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلا نود نكلو
 قتعأ نم باب-۱۲ «نایألا باتک يف ۱۲۸۸/۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ )٤(

 .دبع ي هل اکرش



AA^۸ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت  

 ضقان عيمجلا قتعاو اهب لاق نإو «هلصا ""ضقن ةياعسلاب لقي
 يف ةريره يبأ ثيدح ىلع هتضقانب ضارتعا الو ءاحيرص ثيدحلا
 .ةياعسلا

 .بابلا اذه يف هركذن يذلا وهف رمع نبا ثيدح امأو



 ۱۸۸۹ قاتعلا باتك

0 o. 
 یعستسپ ال هنأ یور نمیف باب

 ىلإ «قتع ام هنم قتع دقف الإو» ثيدح يرذنملا ركذ

 .(0) :مقر بابلا ۲٥٦/٤-۲٥۷ دواد يبأ ننس (۱)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح وه (۲)

 هءاكرش يطعأف ء«لدعلا ةيمق هيلع ميقأ كولم يف هل ًاكرش قتعأ نم» :لاق

 .«قتع ام هنم قتع دقف الإو ءدبعلا هيلع قتعأو «مهصصح

 اذإ باب-٤ «قتعلا باتك يف حتفلا عم ۱۷۹/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو
 .ءاكرش نيب ةمآ وأ نينثا نيب ًادبع قتعأ

 .لوألا بابلا لبق هتيادب يف «قتعلا باتك يف ۱۱۳۹ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ًاکرش قتعأ نم باب-۷ «قتعلا باتک يف ۸٤٤/۲-۸٤٥ هننس يف هجام نباو

 .دبع يف هل

 يلا نع رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ثيدحلا اذه دواد وبا یور مث

 ام هنم قتع دقف» :لاق امر عفان ناکو :لاق «هانعم ملسو هيلع هللا یلص

 .هلقي ن ایرو «((قتع

 هيلع هللا ىلص يلا نع ثيدحلا يف وه يردأ الف :بويأ لاق :ةياور ينو
 .((قتع ام هنم قتع الإو» عفان هلاق ءيش وأ ملسو

 اذإ باب-٤ ءقتعلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ۱۸١ هحيحص يف يراخبلا هجرخآو

 .ءاكرش نيب ةمأ وأ نينا نيب ًادبع قتعأ

 قتعأ نم باب-۱۲ «ناألا باتک يف ۱۲۸۲/۳-۱۲۸۷ هحیحص يف ملسمو

 .دبع يف هل اکرش
 دبعلا يف ءاج ام باب-١٠ «ماكحألا باتك يف 1۲۹/۳ هعماج يف يذمرتلاو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۸۹۰

 .'"يراخبلا هب دهشتساو ملسم هب جتحا بویأ نب ییحجیو" :هلوق

 .حیحص نسح ثيدح :لاقو .هبيصن امهدحأ قتعيف نيلجرلا نيب نوكي

 .قيقرلا يف ةكرشلا-١٠٠ «عويبلا باتك يف ۷ ىبتجنا يف يئاسنلا هاورو

 .كشلا ةرابع نود

 مامإلا هاور دقو" :لاق ثیح ٤0٤/٥-٠٠٥ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۱)

 .كشي ملو «هانمدق امك عفان نع هنع هللا يضر كلام

 .كشي مو هانمدق امك «عفان نع يرمعلا رمع نب هللا ديبع ًاضيأ هاور دقو

 «(قتع ام هنم قتع دقف الإو» :هیفو «عفان نع مزاح نب ریرج :ًاضيأ هاور دقو

 .هحیحص يف ملسم هجرخأو .كشي ملو

 ًاكلام نأ يف كشي هتاورو ثيدحلاب ًالاع بسحأ ال :يعفاشلا مامإلا لاقو

 هظفح لضف كلالو .بويأ نم هل مزلأ ناك هنأل ؛بويأ نم عفان ثيدحل ظفحأ

 لو «ءيش يف امهدحأ كشف «ظفحلا يف ايوتسا ولو «ةصاخ هباحصأ ثيدحل

 طلعي امنإ .كشي م يذلا هب طلعي نأل عضوم اذه يف نكي م «هبحاص هيف كشي
 ۾ نم هيف هکرشي ثيدحلا يف ءيشب يتاي و «هنم ظفحأ وه نم فالخب لجرلا

 ةدايز يف ًاکلام قفاو دقو .درفنم وهو ددع مه مث .هنم ظفح ام هنم ظفحب

 .عفان باحصأ نم هریغ ينعي (قتع ام هنم قتع دقف الإو»)

 هنامز يف رمع لآ تبثأ :عفان نع هتیاور ىلع ًاکلام عبات دقو :يقهيبلا لاقو

 اذه .باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللا ديبع :مهظفحأو
 .همالک رخآ

 .((قٌر ام هنم قرو») :مهضعب هيف دازو :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو

 .هننس يف ينطقرادلا هجرخأ :-يعفاشلا مامإلا هيلإ راشأ يذلا- ثيدحلا اذهو



 ۱۸٩۹۱ قاتعلا باتك

 دقو :اولاق :ىلاعت هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ."رمع نبا نع عفان نع كلام :اهلك ديناسألا حصأ :يراخبلا لاق

 . "عفان ةايح يف ةقلح كلال تناك :ينايتخسلا بويأ لاقو

 ىلع مدقي ال يدهم نب نمحرلا دبع ناك :ييدملا نبا لاقو

 ."ادحأ كلام

 كلام :نيعم نب ىيحيل تلق :يمرادلا ديعس نب نامثع لاقو

 بويأف :تلق .كلام :لاق ؟رمع نب هللا ديبع وأ عفان يف كيلإ بحأ

 . كلام :لاق ؟ينايتخسلا

 تبثآ نم كلام ناك :نيعم نب ىيحيو دمحأ مامإلا لاقو

 «هنع بويأ نب ىيحي نع قوزرم نب ليعامسإ هب درفت :دارفألا باتك يف لاقو

 .همالک رخآ اذه رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ينعي

 هللا دبع نب دمحم هنع یور .دیزی وبآ :هتینک «يرصم يدارم -اذه- ليعامسإو

 .مکحلا دبع نبا

 .يرذنملا مالك ۵. "يراخبلا هب دهشتساو «ملسم هب جتحا :بويأ نب ییحیو

 يف يدادغبلا بيطخلاو ٥۳ :ص ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا هنع هاور )١(

 .۳۹۸ :ص ةيافكلا

 .۲۷۹/۱۰ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 .۲۷۹/۱۰ یربکلا ننسلا ين يقهيبلا هاور (۳)

 )٤( یربکلا ننسلا يف يقهیبلا هاور ۲۷۹/۱۰.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۹۲

 .هفردح ف سانلا

 يبأ ثيدحب هيلع جتحا دقو- ةلاسملا يف هرظانل يعفاشلا لاق

 .معن :لاق .نيثيدحلا تبثأ ىلإ ريصن نأ انيلعو :-ءاعستسالا يف ةريره

 .ءاعستسالا لاطبإب نيصح نب نارمع ثيدح عفان ثيدح عمف :تلق

 عم عضوم ةرظانملل وأ :تلقف .كلوقو انلوق يف كرظانن :مهضعب لاقف

 ثيدح يف ءاعستسالا حرطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس توبث

 هنم قتع دقف») :عفان لاق اغإ لاق بويآ نإ لوقن انإ :لاق ؟نارمعو حفان

 .""هیأرب عفان هلوقی ناک ءيش هنآ ينظ ربکآو «هلقی مل ارو ««قتع ام

 .بويأ ىلع هثیدح حيجرتو كلام ظفح نم مدقت ام ركذف

 امك ثيدحلا اوور هعم نمو كلام :ةياعسلا باحصأ لاق

 «ثيدحلاب ةلصتم ةدايزلا هذه ركذي ناك ًاعفان نأ بير الو «هوعمس

 .اهرکذی هوعمس امک هباحصأ هادف

 ءاهوفن الو اهوركذي م ملع ةدايز ىلع علطاف بويأ امأو
 اودأف «ةدحاو ةقايس ثيدحلا قوسي هوعمس امك عفان ظفل اودأ اغنإو

 مهلكف «ثيدحلا يف زييتو ليصفت ىلع علطا بويآو «هوظفح ام
 نيع وه هنم كشلا اذهو ءزيمو لصف نمل مكحلاو «هتياور يف قداص

 1۰ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۱)

 ۲۹۳-۲۹٤. :ص يعفاشلل ثيدحلا فالتخا (۲)



 ۱۸۹۳ قاتعلا باتك

 :لاقف اهزيمو ةدايزلا لّصفو «ةعامجلا هعمس امك عمس هنإف «ظفحلا

 وأ ةرم هعمسو «"هیآرب عفان هلوقی ناک ءيش هنأ ينظ ربك" |1

 لوق نم وآ «هلوق نم وه له كشف «ثيدحلاب الصتم هركذي ًارارم
 ؟ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 ول نأ ظفحلا يف هيلع كلامو هللا ديبع ميدقت ديفي امنإو

 ةدایز ىلع علطاو هنیعب هوور ام یورو هودأ ام ید اذإف «مهفلاخ

 لاق عفان لاق :اولوقي مل مهنأل ؛ىلوأ هتياورب ذخألا ناك ءاهوركذي

 اغإو ««قتع ام هنم قتع دقف الإو»: ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اذه بويأ لصفو «هوعمس امك ًاجاردإ ثيدحلا يف اهوجردأ

 .هوظفحب م ًائيش ظفحف جاردإلا

 هيلع هللا ىلص يلا مالك نم اهنأب مزجلا ريدقت ىلعو :اولاق

 هنم قتع دقف الإو» :هلوق نإف «ءاعستسالا ثيدح ضقانت ال ملسو

 قتع «هيقاب نمث غلبي لام ضعبلا قتعل نكي مل نإو :هانعم «قتع ام

 .هقتعأ يذلا ردقلا هقاتعإب دبعلا نم

 نايب ءاجف «همكح ركذي مل هنع توكسمف يقابلا ءزجلا امأو

 .ةريره يبأ ثيدح يف همکح رکذ

 ‹رمع نبا ثیدح قوطنم يف ام ""ةريره يبأ ثيدح نمضتف



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۹4

 .نيثيدحلا نيب يفانت الو «هنع تکس ام نايب ةدايزو

 قتعي ال هنأ ةياعسلا باب نأل ؛نيلوقلا دحأ ىلع رهاظ اذهو

 ءزجلا فالخب ءةياعسلاب ءادألا دعب قتعي امغنإو «كيرشلا قتعب ”هعيمج

 رظتنم رخآلا ءزجلا قتعو «هقتع زجنت دق هنإف هقتعأ دق يذلا

 ."ةباتكلاك هيلع ىعستسا ام ءادأ ىلع فوقوم

 هقتع ياني ال «قتع ام هنم قتع دقف الإو» :هلوق نأ مولعمو

 .هموهفمب لدي نأ رمع نبا ثيدح ةياغف «هجولا اذه ىلع ةياعسلاب

 ءزجلا يف قتعلا عوقو هقوطنم «قتع ام قتع» :هلوق نإف

 دق موهفملاو «رخآلا ءزجلا نع قتعلا اذه ءافتنا هموهفمو «هب رشابملا

 .لاح يف قتعی الو لاح يف قتعیف «لیصفت هيف نوکی

 ءادأب قتعب :مهيلوق دحأ يف ةياعسلا باحصأ لوقي اذكو

 .اهلبق هقتع زجنتي الو ةياعسلا

 ءاهاضتقم ثيداحألا عيمج انيفو دقف اذه ىلعو :اولاق

 .ضعبل اهضعب كرتن ملو اهلك اهب انلمعو

 ةكرشلا عانتما ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا راشأ دقو :اولاق

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

٤ 



 A۸10 قاتعلا باتك

 ."«كيرش هلل سيل» :هلوقب «كولمملا ةبقر يف هدبعو هللا نيب

 كولمملا "ءزجلا جرخأ اذهو ءةّيرحلا ليمكتل ليلعت اذهو

 ليمكت يف هتبغرل ارسوم قتعملا كيرشلا ناك اذإ ءارهق هكلام نع

 .كولمملا ةبقر يف هدبعو هللا نيب ةكرشلل ةيفانملا ةيرحلا

 ارداق ناك اذإ هتيرح ليمكتل دبعلا ىلع ةياعسلا باجيإف
 كفتسي نأ هكلام ريغ ىلع بجوأ اذإ عراشلا نأل ؛ىلوأ اهيلع

 نأ دبعلا ىلع بجوي نألف ؛رفكلا رثأ وه يذلا قرلا نم ""هتيقب
 صیلخت ىلع [ب/۲۱۰] هتردقو هبسک عم هتبقر ةيقب ”كفتسي

 .یرحأو ىلوأ هسفن

 ىلع ردق اذإ ريسألا هبش وهو «حوضولا ةياغ يف اذهو

 ال هلل ءزج هيف راص دق هنأل ىلوأ اذه لب ءرسألا نم هسفن صیلخت

 كلذ ركذف «مالغ نم هل ًاصقيش قتعأ الجر نأ حيللا يبآ ثيدح يف كلذو (1)

 دحا- ریثک نبا داز .«كيرش هلل سيل» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلل

 .هقتع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا زاجاف :-ةاورلا

 هل ًابيصن قتعأ نمیف باب-٤ «قتعلا باتک ين ۲۰۱ ٤/ هننس يف دواد وبا هاور

 .كولم نم
 .۳۳۲۹ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .فيحصت وهو .رحلا :عوبطملا يف (۲)

 .ةدايزو فيرحت وهو .(هتيقب كفتسي) :ناكم «(هتبقر ةيقب كفي) :عوبطملا يف (۳)

 .فيرحت وهو .كتفي :عوبطملا ين )٤(



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸۹٦

 .هلل ًاضحم ًادبع هسفن رّيصي نآ هنکمآ دقو «دحآ هکلمی
 ررض عفرو «دحاولا كلاملل كالمألا ليمكت ىلإ علطتم عراشلاو

 أرهق يرتشملا نم عوفشملا صقشلا عازتنا كيرشلل زوج اذهو ةكرشلا
 ."نيكلاملا يواست عم ةكرشلا ررض هنع لوزيو هل كلم ا لمكيل

 قولخملاو .صقشلا كلام هناحبس قلاخلا ناك اذإ ٌنظلا امف

 هنم هضيوعتو قولخملا كلم عازتناب ىلوأ اذه سيلا ءةيقبلا كلام

 ؟قحلا كلاملا كلم لمكيل

 عازتنا نّيعتف هلل كلم وه يذلا ءزجلا لاطبإ ىلإ ليبس الو

 .اهنع هضيوعتو دبعلا ةصح
 هلاو ءرظنلاو رثألا ةهج نم ةلاسملا يف نيقيرفلا ذخأم اذهف

 .باوصلل قفوملا

 يضر هللا دبع نب رباج ثيدح اهنمو ءةعفشلا ثيداحأ نم درو اميف كلذو )١(

 سقي ل ام لك يف ةعفشلاب ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىضق» :لاق امهنع هللا

 .(ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف

 باب-١ ءةعفشلا باتك يف «حتفلا عم ٥٠۹/٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .هل ظفللاو ءةعفش الف دودحلا تعقو اذإف مسقي م اميف ةعفشلا

 .ةعفشلا باب-۲۸ «ةاقاسملا باتك يف ۱۲۲۹ /۳ هحیحص يف ملسمو



 ۸۹۷ قاتعلا باتك

 "هن مَرع محر اذ كلم نميف باب
 وهف مرح محر اذ كلم نم» ثيدح ىلع يرذنملا مالک رکذ

 ."ہرخآ ىلإ «رح

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :للع سه هل ثيدحلا اذه

 .هريغ هب ثدحُ م هنإف هب ةملس نب داح درفت :اهادحإ

 (“هلسرأ ةبعشف ءةداتق نع ةبعشو دام هيف فلتخا دق هنأ :ةيناثلا

 باب" :هيف بابلا ةمجرتو .(۷) :مقر بابلا ۲۵۹/٤-۲٠٠« دواد يبآ ننس (۱)

 ."مرع محر اذ كلم نميف

 هللا ىلص ينلا نع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةملس نب داح ثيدح وه (۲)

 .(رح وهف مرح محر اذ كلم نم»» :لاق ملسو هيلع

 ءاج ام باب-۸ «ماكحألا باتک يف ٨٤٤٦/۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 ثيدح نم الإ ًادنسم هفرعن ال ثیدح اذه" :لاقو .مرح محر اذ كلم نميف

 ."ةملس نب داح

 مرح محر اذ كلم نم باب-٥ ‹«قتعلا باتک يف ۲ هننس يف هجام نہاو

 .ٌرح وهف
 ۳٣٤۲. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 . ٤٨۷/٩-٤٨۸ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 )٤( يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا ١/٤۰۸. ةيارلا بصنو ۲۷۹/۳

 ریبحخلا صیخلتلاو ٤/۲٠۲.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۸4۸

e ۱ 

 .ةعش ةبعشو 'هلصو داهحو

 نع ةداتق نع هاورف امهفلاخ ةبورع یبآ نب دیعس نأ :ةثلاثلا

 ."هلوق باطخلا نب رمع

 ةداثق نع هيب نع داعم نع هاور راشب نب دمح نأ :ةعبارلا

 .هلوق نسحلا نع

 .نيرثألا نيڏه دواد وبآ رکذ دقو

 .ةرمس نم نسحلا عامس يف فالتخالا :ةسماخلا ةلعلا

 .بابلا ثيدح وهو (۱)

 .ةراشإ نودو «عاد نود "وه" ةدايزب .ةبعش وه :عوبطملا يف (۲)

 .بابلا اذه يف ۲٣۱/٤ هننس يف دواد وبآ هاور (۳)

 ۸٥۰. :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 )٤( ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور ۳/٠۷١١.

 هننس يف دواد وبآ هاورو ٤/ ۲٣۱دبع نع ناميلس نب دمحم نع بابلا اذه يف

 نب ركب يبآ نعو .هلوق نسحلا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع باهولا
 .هلوق نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع ةماسأ يبآ نع ةبيش يبأ

 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو ٣٣٤٣ -٣٣٤٤.



 ۱۸4۹ قاتعلا باتك

 مالكو «”يرذنملا هركذ امك يئاسنلا ثيدح ركذ مث

 ."بابلا رخآ ىلإ يرذنملا

 ةرمض نع دم مامإلا لاقو :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا داز مث

 ثیدح وهو .دواد يبأ ننس يف سيلو ءرصتخملا يف يرذنملا هرکذ ثیدح وه )١(

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع رانید نب هللا دبع

 .«قتع محر اذ كلم نم»»

 ٠۷۳/۳. ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ

 .رح وهف مرح محر اذ كلم نم باب-١ «قتعلا باتک ۸٤٤ /۲ هننس يف هجام نباو

 .هب رانيد نب هللا دبع نع يروثلا نايفس نع ةعيبر نب ةرمض ثيدح نم امهالك
 .(رح وهف مرح محر اذ كلم نم» :هجام نبا ظفلو ءيئاسنلل روكذملا ظفللاو

 ۲۰٤۷. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابل الا هححصو

 :يئاسنلا لاقو" :لوقي ثيح ٤0۹/١-٤٠١ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .ملعآ هللاو ءةرمض ريغ نايفس نع هاور ًادحأ ملعن الو ءرکنم ثیدح اذه

 اطخ ثيدح وهو «ثيدحلا اذه ىلع ةعيبر نب ةرمض باتي لو :يذمرتلا لاقو

 .ثيدحلا لهأ دنع

 نع يهنلا») ثيدح دانسإلا اذهب ظوفحلاو .اطخ شحاف مهو هنأ يقهيبلا ركذو

 .«هتبه نعو ءالولا عيب

 .همالك رخآ اذه .حيحصلا ابحاص هب جتجي مل ةعيبر نب ةرمضو

 مو .هريغو نيعم نب ىيجب هقثو «ينيطسلفلا هللا دبع وبأ وه :ةعيبر نب ةرمضو

 اذه يف هل لصح مهولاو .رکذ امك ًائيش هثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخي

 . .يرذنملا مالك ه.ا "ةمئألا ركذ امك «ثيدحلا



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۹۰

 ."ثيدحلا اذه امهدحأ «لصأ امه سيل نيثيدح ىور هنآ الإ ءةقث هنإ

 نبا نع حلاص يبأ ثیدح نم هربغو يقهيبلا مامإلا یور دقو

 ين هللا لوسر اي :لاقف» هیخآب حلاص هل لاقي لجر ءاج :لاق سابع

 ."«هتكلم نيح هقتعأ هللا نإ :لاقف ؟اذه يخ قتعأ نأ ديرأ

 «يلكلا نع يمزرعلا :ناتميظع ناتيلب ثيدحلا اذه يف نكلو

 ."'ریوُع نع ریسک

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو
 .(«هقتعیف هیرتشیف ًاکولم هدجم نأ الإ «هدلاو نع دلو يزجم ال» :لاق

 .ةلالدلا كرتشم اذهو

 Vo 4€ يغملا :يف اذه دمحأ مامإلا مالک رظنا (۱)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ء٠٠-٤/۲۹٠ هننس يف ينطقرادلا هاور (۲)

 .هب حلاص يبأ نع يبلكلا نع يمزرعلا نمحرلا دبع قيرط نم ٠
 وبآو .يدهم نباو ناطقلا ىيحيو كرابملا نبا هكرت يمزرعلا" :ينطقرادلا لاق مث

 نع تثدح املك :لئاقلا وه ءًاضيأ كورتملا «ىلكلا بئاسلا نب دمحم وه رضنلا

 ٠ ھا" بذک حلاص يبا
 امهب نايتإلاو ء(ريوع « ريسك) ةردانلا حيرجتلا ظافلأ نم ناتظفل ناتاهو (۳)

 رسكلا :نم ناتذوخأم امهو «ردنأو ردنأ انه ميقلا نبا لعف امك ناتبکرم

 .مذ اتملک امهنآ كش الو «روعلاو

 :هظفلب ءدلاولا قتع لضف باب-٠ «قتعلا باتك يف ۱٠٤۸/۲ ملسم حیحص )٤(

 .«هدلاو دلو» :ظفلو ««ًأدلاو دلو يز ال»



 ۱۹۰۱ قاتعلا باتك

 “الو ألا تاهمآ قتتع باب

 نسحأ هنإ يقهيبلا لاقو :هلوق ىلإ "لوألا ثيدحلا ركذ

 [۲/۲۱۹]."بابلا يف يور ءيش

 :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق
 الو «همدع ىلع هنم لدأ «نهعيب زاوج ىلع اذه نکلو

 .كلذ ىفخي

 قتع يف باب" :هيف بابلا ةمجرتو .(۸) :مقر بابلا ٠۲٠۲/٤ دواد يبأ ننس (1)

 ."دالوألا تاهمأ

 :تلاق -ناليع سيق ةجراخ نم ةأرما- لقعم تنب ةمالس ثيدح وهو (۲)

 نبا رسيلا يبأ يخأ ورمع نب بابحلا نم ينعابف ءةيلهاجلا يف يمع يب مق
 نآلا :هتأرما تلاقف «كله مث «بابحلا نب نمحرلا دبع هل تدلوف «ورمع

 لوسر اي :تلقف ملسو هيلع هلا یلص هللا لوسر تیتاف ِهِْيَد يف نیعابت هللاو

 لاقف :-هيفو اهتصق تركذو- «ناليع سيق ةجراخ نم ةأرما ينإ هللا

 نب رسيلا وبأ هوخأ :ليق ؟بابحلا يلو نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ينوتأف يلع مدق قيقرب متعمس اذإف ءاهوقتعأ :لاقف هيلإ ثعبف «ورمع
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع مدقو «ينوقتعأف :تلاق .اهنم مکضوعأ

 .«ًامالغ ينم مهضّوعف قيقر

 ۸٥۱. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 . ٠٠١ /۷ يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 )٤( يرذنملل دواد يب ننس رصتخم ٤١١/١ .



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۹۰۲

 مهنیب امیف اوفلتخاف :هرخآ يف دازو هدنسم يف دمحآ هاورو

 دلولا مأ :موق لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مکضوعی كلذ الول ءةكولم
 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهقتعأ ةرح يه :مهضعب لاقو

 . فالتخالا ناك ٌيفف

 ) )۱دمحأ دسم ٦/ ٦۰ .



 11۰۳ قاتعلا باتك

 ديزو :يرذنملا لوق ىلإ "هيلي يذلا ثيدحلا ركذ مث
 .”فيعض يمعلا

 يف يراخبلا یور دقو :هللا ههر ميقلا نبا خيشلا لاق

 هللا لوسر ىلإ راصنألا نم لجر ءاج :لاق ديعس يبأ نع هحيحص

 بحنف ءايبس بيصن انإ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا یلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف ؟لزعلا يف ىرت فيكف «نامثألا

 ةمسن تسيل اهنإف «مكلذ اولعفت ال نأ مكيلع ال !؟نولعفت مكنإف»

 .«ةجراخ يهو الإ جرخت نأ هللا بتك

 .(۸) :مقر بالا ٤/ ۲۹۲-۰۲۹٤ دواد يبآ ننس (۱)

 دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب :لاق هللا دبع نب رباج نع ءاطع ثيدح وهو
 .انیهتناف اناهن رمع ناک املف رکب يبأو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ءدالوألا تاهمأ باب-۲ «قتعلا باتک يف ۸٤١/۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .كلذ نع رمع يهن رکذ هيف سیلو «رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم
 ٤٠١ ٣۳. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 جيرخت دعب لوقي ثيح ٤٤۲/۰-٤۱۳ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 يمعلا ديز ثيدح نم يئاسنلا هجرخأو «نسح ثيدح وهو" :ثيدحلا

 نهعيبن ناک») :لاق ءدالوألا تاهم يف ديعس يبأ نع يجانلا قيدصلا يبأ نع

 جتحجي ال يملا ًاديز نأ ريغ .«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع

 ھ.| "هثیدحجج

 .قيقرلا عيب باب-۹٠٠ «عوببلا باتك يف «حتفلا عم ٤/ ٤۹١ يراخبلا حيحص (۳)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۹۰4

 :نيهجول نهعيب عنم ىلع لدي ال اذهو

 .عيبلا ليجعت نم هضرغ هتوفيف ءاهعيب رخؤي لمحل ا نآ :امهدحأ
 ملف «هذلو ةيبرتل اهكاسمإ رثآ دلو مآ تراص اذإ اهنآ :يناثلا

 .كلذب دلولا ررضتل اهعبي

 نبا نع هجام نباو هدنسم ف دمحأ مامإلا هاور ام اهنم -

 .'«هنم ربد نع ةقتعم یهف ؛هل

 نع ةقتعم ىهف ؛اهديس نم قلع ةأرما ايأ» :ظفل يفو

 .'«هدعب نم - لاق وأ - هنم ربد

 .(«هتوم دعب نم ةرح يهف)) :ظفل يف

 . ۳۲١ /۱ دمحآ دنسم (۱)

 .دالوألا تاهمأ باب-۲ «قتعلا باتک يف ۸٤١ /۲ هجام نبا ننسو

 0٤١. :مقرب هجام نبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 «تدلو» ظفلب نكلو ءظفللا اذهب دنسملا يف هدجأ ملو .تقلع :لصألا يف اذك (۲)

 .«تدلو» :باوصلا لعلف .يتأيس امك

 وأ «(هنم ربد نع ةقتعم يهف هتمأ هنم تدلو نم» :ظفلب ۳۰۳ /۱ دمحآ دنسم (۳)

 .((هدعب)) :لاق

 .'كورتم نیسح :تلق" :هلوقب يهذلا هبقعتو . هاجر لو ءدانسإللا



 °1۹۰ قاتعلا باتك

 نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نیسح ىلع هرادم ثیدحلا اذهو

 .ةمئألا هفعض «ثيدحلا فيعض وهو «سابعلا

 دنع ميهاربإ مآ تركذ رخآلا سابع نبا ثيدح كلذكو -

 .«اهدلو اهقتعأ» :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .نيسح ةياور نم اضيأ وهو «"هجام نبا هاور

 ؛ةرح دلولا مأ» هعفري رب رخآلا سابع نبا ثیدح كلذكو -
 .«ًاطقس ناک نإو

 «يفنحلا ىسيع نب نيسحلا ةياور نم وهو «ينطقرادلا هركذ

 .“هفيعض ثيدحلا ركنم وهو

 نع ةمركع نع هيبأ نع يروثلا نايفس ةياور هيف ظوفحلاو
 .“«ًاطقس ناك نإو اهدلو اهقتعأ» :دلولا مآ يف لاق هنأ رمع

 ةمركع نع نابأ نب مكحلا نع ةنييع نبا هاور كلذكو -

 ۲۹۳-۲۹٤. /۱ نابح نبال نیحورجناو ۰۳۸۸ /۲ يراخبلل ریبکلا خیراتلا :رظنا (۱)

 .دالوألا تاهمآ باب-۲ «قتعلا باتک يف ۸٤١ /۲ هجام نبا ننس (۲)

 0٤۸. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 . ٤/ ۱۳٩۱ هننس يف ينطقرادلا هاور (۳)

 ۳٤١/۱۰-۳٤۷. یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هفعضو )٤(

 ۷۳١- /۲ تایدعحلا يف يوغبلاو ۲۹٦/۷ هفنصم يف قازرلا دبع :هجرخآ ()

  ۲٦یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۱١/۳٤٠.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱۹۰٩

 .رمع نع

 .""رمع نع سابع نبا نع ةمركع نع يرزجلا فيصخ هاورو
 ."كلذ يف لصألا وهو :يقهيبلا لاق «رمع ىلإ ثيدحلا داعف

 يتلا نع رمع نبا ثيدح نم ينطقرادلا هاور ام اهنمو -

 ال» :لاقو «دالوألا تاهمأ عيب نع یهن هنأ ملسو هيلع هللا یلص

 اذٳف ءايح ماد ام اهديس اهب عتمتسي «نثروي الو «نيهوي الو «نعبي

 [ب /1٣۲۱.«ةرح يهف تام

 يف كلام هاور ام هيف باوصلا لب «هعفر حصي ال اذهو

 هللا ديبع :عفان نع هاور اذكه «هلوق رمع نع رمع نبا نع اطوملا
 ."سانلاو كلامو

 نعامهريغو لالب نب ناميلسو يروشلا هاور كلذكو

 )١( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :هجرحأ ٤٠/٠١".

 .هب نابأ نب مکحلا نع رمعم نع ۲۹۵ /۷ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخآو

 ) )۲ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ۰۸۸/۲ هننس يف روصنم نب دیعس :هجرحخآ
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 ) )۳راثآالاو ننسلا ةفرعم ۷/ ٠٦١.

 )٤( ينطقرادلا ننس € /10.

 )٥( ًاطوملا يف يهف كلام ةياور امأ ۲/۷۷٦.

 نب ديعسو ۲۹۲ /۷ هفنصم يف قازرلا دبع :اهجرخاف هللا دبع ةياور امأو

 هننس يف روصنم ٣/ ۸۸هننس يف يطقرادلاو ۱١٤١/٤ .



 ¥1۹۰ قاتعلا باتك

 0 نع رمع نٻا نع رانيد نب هللا دبع

 رانيد نب هللا دبع نع ""ةاورلا ضعب هيف طلغو :يقهيبلا لاق

 .“هتیاور لحت ال «مهو وهو ملسو هيلع هللا یلص يلا ىلإ هعفرف

 رمع نأ :بيسملا نب ديعس نع هريغو يقهيبلا هاور ام اهنمو -

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهقتعأ :لاقو دالوألا تاهمأ قتتعأ

 .فیعض هناف

 نع يقيرفإلا "دايز نب نمحرلا دبع هب درفتي :يقهيبلا لاق

 .""هب جتحم ريغ يقيرفإلاو :لاق .بيسملا نبا نع راسي نب ملسم

 ريبج نب تاوخ ثيدح نم هريغو يقهيبلا هاور ام اهنمو -

 .عوبطملا نم ةطقاس (رمع نع) )١(
 .يروثلا قيرط نم ۲۹۲ /۷ هفنصم يف قازرلا دبع :هاور (۲)

 .نايفسو ناميلس قيرط نم ۳٤۲-۳٤۳ /۱۰ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 نع ملسم نب زيزعلا دبع قيرط نمو «ناميلس نب حيلف قيرط نم يورو

 .افوقوم هب رانید نب هللا دبع
 1/٤ ينطقرادلا ننسو ۸۹ /۲ روصنم نب دیعس ننس :رظنا

 .كلذ ىلإ ةراشإلا نودو ءامط يعاد ال ةدايزب .هيف لاقف :عوبطملا يف (۳)

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم 0٥٦۳/۷.

 )٥( یربکلا ننسلا  ۳٤٤/٠١هننس يف ينطقرادلا هاورو ٠۳١/٤ .

 .ةراشإلا نودو ءام يعاد ال ةدايزب .معنأ نب دايز :عوبطملا يف ()

 ٠٦٤. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۷)



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۰۸

 نيب عقوف «ةرح ةأرماو هل دلو مآ كرت اميف ناكو ءهيلإ ىصوأ ًالجر نأ
 كتبقر نعابتل ةرحلا اهيلإ تلسرأف «ءيشلا ضعب دلولا مأ نيبو ةأرملا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ريبج نب تاوخ كلذ عفرف "٠ عكل اي
 ."” «تقتعأف اهب رمأو عابت ال» :لاقف

 نباو دعس نب نيدشر هدانسإب درفني ام اذهو :يقهيبلا لاق

 ثيدح ركذف هيف یور ءيش نسحأو ءامهب جتح ريغ امهو ةعيف

 ."لقعم تنب ةمالس

 .هيف ةلالد ال هنآ انركذو .مدقت دقو

 عيب يف رمع ينراشتسا :يلع لاق :لاق ةديبع نع تبث دقو
 «هتايح رمع هب ىضقف «ةقيتع اهنأ وهو انآ تيأرف دالوألا تاهمأ

 . قيقر اهنأ تيأر تيلو املف «هدعب نامثعو

 .عكل :لجرلل لاقي .مدلاو قتمحلا يف لمعتسا مث ءدبعلا :برعلا دنع عكللا (1)

 قلطي دقو .خسولا :ليقو .ميئللا وهو ءءدانلا يف عقي ام رثكأو .عاكل :ةآرمللو

 ۲٦۸/٤. ريثألا نبال ةياهنلا .ريغصلا ىلع

 ٠٤٠/٠١. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ء۳١٠١ ٤/ هننس يف يطقرادلا هاور (۲)

 . 11۸١٩ :مقرب عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٠٦٥. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 .يناملسلا ةديبع :وه )٤(

 )٥( ةاضقلا رابخآ يف عیکوو ۰۸۷ /۲ هننس ين روصنم نب دیعس هاور ۲/ ۳۹۹-٤٠٠

 ۳٤٠/٠١. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو



 1۹۰۹ قاتعلا باتك

 ىلع رمع يارو يير عمتجا :يلع لاق :لاق ةديبع نعو

 :لاق ءاذكو اذك يف نهقرأ نأ دعب تيار مث «دالوألا تاهمأ قتع

 يف كدحو كيأر نم يلإ بحأ ةعامحجلا يف رمع يأرو كيأر :تلقف

 ."ةنتفلا :ظفل ينو «ةقرفلا

 هقفاوو «رمع هآر يأر وه امنإ نهعيب عنم نأ ىلع لدی اذهف

 .هریغو يلع

 عنب ملسو هيلع هللا ىلص يلا نم ةنس ةباحصلا دنع ناك ولو
 رمع يأرو كيأر" ةديبع هل لقي ملو ءاهفالخ ىلع يلع مزعي ل «نهعيب

 .يأر كلذ نأ ىلع يلع هرقأو ."انيلإ بحأ ةعامحجلا يف

 نم اهجارخإ الو اهعيب اهديسل زوجي الو :يعفاشلا لاقو

 قاس مث «لاملا سأر نم تام اذإ ةرح اهنإو «قتعلا ريغ ءيشب هكلم

 .باطخلا نب رمعل ديلقت وهو :لاق نأ ىلإ مالكلا

 اوعداف «حصي ال ًاكلسم نهعيب ميرحت يف ةفئاط كلس دقو

 .ثداحلا فالتخالا لبق قباسلا عاجإلا

 هننس يف روصنم نب دیعسو «۲۹۱/۷-۲۹۲ هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۱)

 ۳٤۳/۱۰. یربکلا ننسلا يف یقهیبلاو ۸۸۷-۲

 .۱۲۹/۱ مالا (۲)

 ٥٦۲. /۷ راثآلاو ننسلا ةفرعمو ٠“ يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظناو



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت 1۹1۰

 :"هجوب عاجإ كلذ يف سيلو

 نع [1/۲۱۷] نایفس انثدح هننس يف روصنم نب دیعس لاق

 ."كريعب وأ كتاش
 . نهعيب ريبزلا نبا حابأو ٠ يلع نهعابو (۳) (€)

 . بلاط يبأ نب يلع عاب دقو «ههركأ :لاق ؟دالوألا تاهمأ

 .نهعيب ينبجعي ال :روصنم نب قاحسإ ةياور يف لاقو

 :نیتقیرط ىلع هباحصا فلتخاف

 .نيتياور ةلأسملا يف هنع نأ :امهادحإ

 ال هنأ ىلع ةلالدلل ةباحصلا نع ًاراثآ يتأي اميف هللا هحر ميقلا نبا ركذيس )١(

 .ةلأسملا يف عاجإ

 ًاضيأ هفنصم يف قازرلا دبع دنع وهو ۹۰/۲ روصنم نب دیعس ننس (۲)
۰/۷ 

 .كلذ يف يلع نع درو ام قبس دقو (۳)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع :ریبزلا نبا نع هاور ۷/ ۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳.

 لئاسم يف اهوحنو ٥۸٥/٠٤١ ينغملا :يف دمحأ مامإلا نع ةلاأسملا هذه رظنا )٥(

 ۳٠١. :مقر ةلاسملا حلاص

 )١( :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم ٠١١١.



 1۹۱۱١ قاتعلا باتك

 ."هریغو باطخلا يبآ ةقيرط هذهو

 .ميرحتلا ىلع ةهاركلا قلطأ دمحأو ةدحاو ةياور اهنأ :ةيناثلاو
 ."ہریغو "دمحم يبأ خيشلا ةقيرط هذهو

 هركأ ينأف نوضقت متنك امك اوضقأ» :يلع لوقو

 نأ تيآر» :هلوق نع عوجرلا يف ًايرص سيل («فالتخالا

 .ملعأ هللاو ««نهقرأ

 ١/ ٠٤٠٥. باطخل ا يبأل ةيادملا :رظنا ()

 .ينغملا بحاص «يسدقملا ةمادق نبا :يأ (۲)

 ) )۳ينغملا رظنا ٠٤/ ٥۸١.

 )٤( «ةباحصلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ۸۸ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور ۹-

 هيف سيلو .هب يلع نع يناملسلا ةديبع نع «بلاط يبأ نب يلع بقانم باب

 .دلولا مآ ركذ



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۱1۲

 “لام هل ًادبع قتعأ نمیف باب
 خيشلا لاق مث «"«لام هلو ًادبع قتعأ نم» ثیدح رکذ

 هجرخأو :رصتخملا يف يرذنملا لاق :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش

 ماس ثیدح نم هجام ناو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا

 ."هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب

 نيحيحصلا باحصأ نم دحأ جر ملف «هنم مهو اذهو

 .هل اضرعت الو ءالصأ اذه قتعلا ثيدح

 ثيدح نم دواد وبآ هأاور امک «هننس ف یئاسنلا هاور امنإو

 ثيدح نم هاورو رمع نبا نع عفان نع رفعج يبأ نب هللا ديبع

 «رمع نبا نع عفان نع ريکب نع اضيأ رفعج يبآ نب هللا دبع

 .(۱۱) :مقر بابلا ۲۷۱-۲۷۰ ٤/ دواد يبا ننس (۱)

 هللا دبع نع عفان نع جشألا نب ريکب نع رفعج يبآ نب هللا دبع ثیدح وه (۲)
 لام هلو ًادبع قتعا نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نب

 .«ديسلا هطرتشي نأ الإ ءهل دبعلا لامف

 ًادبع قتعا نم باب-۸ ‹«قتعلا باتک يف ۸٤٥ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .لام هلو
 . oY :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 . ٤٤۰/۰ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 دبعلا يف باب-٤٤ «تاراجإلاو عويبلا باتك يف ثيدحلا اذه جيرخت قتبس دقو



 111۳ قاتعلا باتك

 .'«دیسلا هینفتسی نأ الإ هل هلامف لام هلو ادبع قتعأ نم» :هظفلو

 هركنأ دقو ءاذه هللا ديبع دارفإ يف دعي ثيدحلا اذهو

 نب هللا ديبع هيوري :-هنع لئس دقو- دمحأ مامإلا لاق ةمئألا هيلع

 بحاص ناک «ثيدحلا يف فيعض وهو «رصم لهآ نم رفعج يب

 اذه ديلولا وبأ لاقو «يوقلاب هيف وه سيلف ثيدحلا يف امأو «هقف
 . طخ ٹیدحلا

 وه امنإ ملاس نع ظوفحلا ثيدحلا نإف ءةمئألا هلاق امك اذهو

 هطرتشي نأ الإ «عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم» عيبلا يف

 .هنع ظوفحلا وه اذه "«عاتبملا

 ناکو هعفر ًاملاس ناو «هیف عفانو ماس فالتخا مدقت دقو

 يئاسنلاو ملسم ناكو «رمع ىلع هفقو عفانو «هححصي يراخبلا

 .هل نومکحي هریغو

 اهيف فلاخ رفعج يبأ نبا نم مهو اهنإف «قتعلا ةصق امأو

 .“ةءعامحلا ةياور فالخ يهو :هتياور ف يقهيبلا لاق «سانلا

 لاق هنأ دوعسم نبا نع امهريغو مرثألاو يقهيبلا ىور دقو

 ٠۸۸/۳. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (1)
 A/۱4". ىنغملا يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه رظنا )۲(

 .هباب يف هجیرخت قبس دقو (۳)

 )٤( یرکلا ننسلا ۵/٠۲٠.



 ةيزوجلا ميقلا نبال ننسلا بيذهت ۹164

 هللا لوسر تعمس ينإو كقتعأ نأ ديرأ ينإف ؟كلام ام :ريمع همالغل

 .'«هقتعأ يذلل هلامف ًادبع قتعأ نم» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص

 ملف همالغ وأ هدبع قتعأ لجر ايأ» :مرثألا ظفلو

 .«هدیسل هلامف ؛هلامب هربخی [ب /]

 “يعفاشلاو ”سنأ لوق اذهو ."حصأ اذهو :يقهيبلا لاق

 .“يروثلاو مهباحصأو "دم او “ةفينح يبأو

 عم ةنيدملا لهأو «يعخنلاو ءاطعو يعشلاو نسحلا لاقو

 .''ديسلا هطرتشي نأ الإ ؛دبعلل لاملا :كلام

 هلو ًادبع قتعآ نم باب-۸ «قتعلا باتک يف ۸٤٥١ /۲ هننس يف هجام نبا هاور (۱)

 .هل روكذملا ظفللاو ۲٠/١" ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «لام

 ۳۹۸/۱٤. ةمادق نبال ينغملا :رظنا (۲)

 ٤/ ٠٠۳. راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 )٤( هفنصم يف قازرلا دبع هنع هاور ۸/ ۱۳١ .

 )١( طيسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ۳/٠۷١.

 .¥1/ عئانصلا عئادب :ةيفنعلا بهذمل رظنا (0)

 .۳۹۷ ۱٤/ نغم ا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۷)

 .۳۹۷ ۱٤/ ينغملا :رظنا (۸)

 .۳۹۷ ۱٤/ ينغملا :يف مهنع كلذ رظنا (4)

 ةيهقفلا نيناوقلاو ٥١(٤ /۲ دهتجلا ةيادب :ةنيدملا لهأو ةيكلاملا بهذمل رظنا )٠١(

 ۲٤۸. :ص



 110 قاتعلا باتك

 '؟لضفآ باقرلا يآ باب
 يذمرتلا ىور دقو هلا هر میقلا نب  نيدلا سمش خيشلا لاق

 ىلص ينلا باحصأ نم هريغو ""ةمامأ يبأ نع دعجلا يبأ نب لاس نع
 ئرما ایآ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ينعي ملسو هيلع هللا

 "'امهنم وضع لک يزجي «رانلا نم هکاکف ناک ءًاملسم ًارما قتعأ ملسم
 0 حیحص نسح :يذمرتلا لاق «((هنم ًاوضع

 ٠٤(. ):مقر بابلا ٤/ ۲۷٤-۰۲۷٩ دواد يبأ ننس (۱)

 ٤٩٤٤/٩-٤٤١. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 نب ورمع نعو «يملسلا حيجن يبأ نع ثيداحأ ةثالث بابلا اذه يف دواد وبآ ركذ

 يذلا ةمامأ يبأ ثيدح ىنعمب اهلك «مهنع هللا يضر ةرم نب بعك نعو «ةسبع
 .ميقلا نبا هركذيس

 :ماقرألاب دواد يبأ ننس حيحص يف ثيداحأ ةثالثلا هذه ينابلألا ححص دقو

.YoV (TFo1 Too 

 لضف باب-١٠ «قتعلا باتك يف ۱۱٤۷-۱۱٤۸ /۲ هحیحص يف ملسم جرخأو

 .بابلا ثيداحأ ىنعم سفن يف ةريره يبأ نع .قتعلا

 .عوبطملا نم ةطقاس )۲(

 .عوبطملا نم ةطقاس )۳(

 .قتعأ نم لضف يف ءاج ام باب-۱۹ «نامیالاو روذنلا باتک ٤/ ٠۰۰ يذمرتلا عماج )٤(

 هركذ يذلا ظفللاو ء١٠۲٠ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ."بيرغ حيحص نسح" :يذمرتلا لاق هيفو .رصتخ ميقلا نبا





 ۷%11 مامحلا باتك

 مامحلا باتک

 “"[يرعتلا نع يهنلا باب]

 .بابلا رخآ يف “”يرذنملا مالك رخآ ىلإ ""دهرج ثيدح ركذ

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا داز مث

 :يذمرتلا امهركذ ناذللا ناقيرطلا امأو

 دانزلا یبآ نع رمعم انثدح قازرلا دبع قيرط نم :امهدحاف

 ثبیدح اذه :يذمرتلا لاقو .هركذف هيبآ نع دهرج نبا ینربخأ لاق

)0( 

 .(۲) :مقر بابلا Tr /& دواد يبآ ننس (۱)

 .لصألا يف تسيلو ‹«حيضوتلل يدنع نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۲)

 هيبأ نع «دَهْرَج نب نمرلا دبع نب ةعرژ نع رضنلا يبأ نع كلام ثيدح وه (۳)

 .«(!؟ةروع ذخفلا نأ تملع امأ :لاقف «ةفشكنم يذخفو اندنع ملسو هيلع

 ءاج ام باب-۰٤ «بدألا باتک يف ۱۰۲/۵-٠۰۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 اذه" :لاقو .هب رضنلا يبأ نع ةنييع نب نايفس ثدح نم «ةروع ذخفلا نأ

 ."لصتمب هدانسإ یرآ ام نسح ثیدح

 ۸4۹ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 يذمرتلا مالک دعب لاقو ٦/ A-1) يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ €3(

 .ه .!"لاقم امهيفو «نيقيرط نم -يذمرتلا يأ- هركذو" :قباسلا

 .ةروع ذخفلا نأ ءاج ام باب-١٠٤ بدألا باتك يف ٠٠١/١ يذمرتلا عماج )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸

 نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدح نم :ةيناثلا قيرطلاو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيبأ نع يملسألا دهرج نب هللا دبع

 .'هجولا اذه نم بيرغ نسح :لاق مث .«ةروع ذخفلا») :ملسو

 نب هللا دبع نب دمحمو ىلع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

« 0( 
 . سحجچ

 هركذ يذلا وه «يذمرتلا هيلإ راشأ "يذلا يلع ثيدحو

 .“مدقت لقو «بابلا اذه ف دواد وبآ

 .۲۸۹/۱-۲۹۰ قازرلا دبع فنصم يف وهو

 ۲/۲۲٤۵. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ةروع ذخفلا نأ ءاج ام باب-١٤ «بدألا باتك يف ٠٠١/١ يذمرتلا عماج (1)

 ٠/۲۲٤۵. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .قباسلا ثيدحلا دعب ٠٠١/١ يذمرتلا عماج (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 رتس يف باب-۳۲ ءزئانجلا باتک يف ۰۰۱/۳-٥۰۲ دواد يبآ ننس يف مدقت )٤(

 .هلسغ دنع تيملا

 يلع نع ةرمض نب مصاع نع «ًاضيأ مامحلا باتك نم بابلا اذه سفن يف وهو
 الو كذخف فشكت ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 ."ةراكن هيف ثيدحلا اذه" :دواد وبآ لاق مث .«تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت

 .تيملا لسغ يف ءاج ام باب-۸ «زئانحج لا باتک ٤1٩ /۱ هننس يف هجام نبا هجرحخآو

 ."ادج فيعض" ۸٦۷: :مقر دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا لاقو



 1۹ مامحلا باتك

 «هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور دق شحج نب دمحم ثيدحو

 رمعم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم» :هظفلو

 نيذخفلا نإف كيذخف طغ رمعم اي :لاقف «ناتفوشكم هاذخفو

 .'«ةروع

 ظفل اذهو «ةصفحو ةشئاع ثيدح نم دمحأ مامإلا دنسم ينو

 ًاسلاج ناک ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» ةشئاع ثيدح

 مث «هلاح ىلع وهو هل نذاف «رکب وبآ نذاساف «هذخف نع ًافشاک

 "ا وخرأف «نامثع نذأتسا مث «هلاح ىلع وهو هل نذاف رمع نذأتسا

 «رمعو رکب وبآ نذأتسا هللا لوسر ای :تلق ءاوماق املف «هبایث هيلع

 كيلع تيخرأ نامثع نذاتسا املف «كلاح ىلع تنأو امه تنذاف

 ةكئالملا نإ هللاو «لجر نم يحتسأ الأ ةشئاع اي :لاقف ؟كبايث

 ."«هنم يحتستل

 ناك») :ةشئاع نع هظفلو هحيحص ف ملسم هأاور دقو

 هیذخف نع ًافشاک ًاعجطضم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ««لاحلا كلت ىلع وهو هل نذاف ركب وبآ نذأتساف «هیقاس وأ

 ۰ /0 دمحأ دسم )1(

 .ًاداهشتسا ٤/ ۱۸١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .۲۸۸ ٦/ دمحأ دنسم يف وهف ةصفح ثيدح امأ .1۲ ٦/ دمحأ دنسم (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲۰

 .'”ثيدحلا رکذف

 ؟هيقاس وأ هیذخف نع هفشک ناک له :كشلا هيف اذهف
 ."هذخف نع ًافشاک ناک هنأپ مزجلا هيف دمحأ مامإلا ثیدحو

 یس وم يب ثیيدح نم ]1/1۸[ يراخبلا حیحص يفو

 يف "هتبكر نع ًافشاك ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ يرعشألا
 ©" “اهاطغ نامثع لخد املف “فقلا ةصق

 نم دحاو ربغ هرکذ ام ثيداحألا هذه نیب عمجلا قیرطو

 لئاضف نم باب-۳ ةباحصلا لئاضف باتك يف ۱۸٦٦/٤ ملسم حيحص (۱)
 .هنع هللا يضر نافع نب نامثع

 .فيرحت وهو .هيذخف :عوبطملا يف (۲)

 .هتبكر وأ هيتبكر :يراخبلا حيحص ينو .هيتبكر :عوبطملا يف (۳)

 )٤( برعلا ناسل رظنا .اهوح لعجش يتلا ةكدلا وهو «رئبلا فق :يآ ٩/ ۲۸۹.

 لوخدو «سیرآ رثب ملسو هيلع هللا یلص يښلا لوخد ثیدح نم ءزج وهو

 .هيلع نامثعو رمعو ركب يبأ

 .فيرحت وهو .امهاطغ :عوبطملا يف )٥(
 باب-۷ ءةباحصلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ٠٥/۷ يراخبلا حيحص (1)

 .هنع هللا يضر يشرقلا ورمع يبأ نافع نب نامثع بقانم

 لئاضف باتک ين ۱۸۹۹ ۰۱۸۹۹-۱۸۹۸ ٤/ هحیحص يف ملسم هاور ثیدحلاو
 :هيف هظفل نأ الإ «هنع هللا يضر نافع نب نامثع لئاضف نم باب-۳ «ةباحصلا

 .(هیقاس نع فشکو))



 3۲1 مامحلا باتك

 ةظلغمو ةففخ :ناتروع ةروعلا نأ «""مهريغو دمحأ باحصأ

 .ناذخفلا ةففخملاو «ناتأوسلا ةظلغملاف

 «ةروع امهنوكل "امهنع رصبلا ضغب رمألا نيب يفانت الو

 .ملعأ ىلاعت هّلاو «ةففخم ةروع امهنوكل امهفشك نيبو

 .1/1 يناودلا هکاوفلاو YAT /Y ينغملا :رظنا (۱)

 نيب عمجلل هوجو ةدع یلاعت هللا امهر ةيميت نباو يزوجلا نبا رکذ دقو

 .نیئیدحلا

 :ص يمي نبال -ةالصلا- ةدمعلا حرشو cA / f لكشملا فشک يف رظنا

۲1-۲ . 

 ةراشإلا نود ؛طوطخملا يف ال دمعتم فيرحت وهو .نيذخفلا نع :عوبطملا يف (۲)

 .كلذ ىلإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲۲

 يرعتلا باب
 ."زھب ٹیدح رکذ

 ىلع قافتالا مكاحلا ىكح دقو :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 .""هدج نع هیبأ نع میکح نب زهب ثیدح حیحصت
 .'امهريغو «ينيدملا نب يلعو دما مامإلا هيلع صنو

 .ملعا هللاو

 ام باب :هيف بابلا ةجرتو .(۳) :مقر بابلا ۳۰٤/٤-۳٠٠ دواد يبآ ننس (۱)
 . ۱۹/٩ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو .يرعتلا يف ءاج

 انتاروع هللا لوسر اي :تلق :لاق هدج نع هیبآ نع میکح نب زهب ثیدح وه (۲)

 تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا » :لاق ؟رذن امو اهنم يتان ام

 نإ» :لاق ؟ضعب يف مهضعب موقلا ناك اذإ هللا لوسر اي :تلق :لاق .«كنيمي

 ناك اذإ هللا لوسر اي :تلق :لاق .«اهنيري الف دحأ اهّٽيري ال نأ تعطتسا

 .«سانلا نم هنم ايحتنسي نأ قحأ هللا» :لاق ؟ًایلاخ اندحأ

 يف ءاج ام باب-۲۲ «بدألا باتک يف ٩۰/٥ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."نسح ثيدح اذه" :لاقو .ةروعلا ظفح

 .عامجلا دنع رتستلا باب-۲۸ «حاکنلا باتک ين ٩۱۸ /۱ هننس يف هجام نباو

 .۳۳۹۱ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو

 ةلادع يف ءلقنلا لهأ رثكأ نيب ًافالخ ملعأ الو" :لوقي ثيح ٤٦/١ كردتسملا (۳)

 .ھ.| "هثیدح عمجم هنأو میکح نب زهب

 بصنو ۲۱۱/٤-۲٠۲ لامکلا بیذهتو ۸۹ :ص ینیدملا نبا للع :رظنا )٤(

 ٠٠١. /۳ ةيارلا



 ۹۲۳ سابللا باتك

 سابللا باتك
EAU] 

 یورو :هللا همحر ميقلا نبا خيشلا "اذه رخآ ليذ

 .(۱) :مقر بابلا ۳۰۹/٤-۳۱۰ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۱/۹-۲۲ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل يدنع نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۲)

 :نیثیدح بابلا اذه يف دواد وبا رکذ (۳)

 یلص هللا لوسر ناک» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ ثيدح :لوألا

 :لوقي مث «ةمامع وأ ًاصيمق امإ :همساب هامس ًابوث ذجتسا اذإ ملسو هيلع هللا

 ذوعأو «هل عنص ام ريخو «هريخ نم كلاأسأ ءهينتوسك تنأ ءدمحلا كل مهللا

 هلا یلص ينلا باحصأ ناکف :ةرضن وبآ لاق .«هل عنص ام ٌرشو «هرش نم كب

 .ىلاعت هللا فلخُيو يلبت :هل ليق ًاديدج ًابوث مهدحأ سبل اذإ ملسو هيلع

 باب-۲۹ ‹«سابللا باتک يف ۲۱۰/۲ هعماج يف يذمرتلا :هنم عوفرملا جرخآو

 .اديدج ابوث سبل اذإ لوقی ام

 .۳۳۹۳ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ًاماعط لكآ نم :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» سنا ثیدح :يناثلا

 الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو ماعطلا اذه ينمعطأ يذلا هل دمحلا :لاق مث

 هلل دمحلا :لاقف ًابوث سبل نمو :لاق «رخات امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ «ةوق

 مدقت ام هل رفع «ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا

 .«رخأت امو هبنذ نم

 لوقي ام باب-١٠ «تاوعدلا باتك يف ٤۷٤/٥ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲4

 نع نم رلا دبع نب ةسبنع ثيدح نم هدئاوف يف مصاع نب ركب وب
 دجتسا ذإ ناک ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ» :سنأ نع لجر

 .'(ةعمجلا موي هسبل ابو

 ماعطلاب صتخي ام هيفو ."بيرغ نسح ثيدح اذه" :لاقو .ماعطلا نم غرف اذإ

 غرف اذإ لاقي ام باب ١١- «ةمعطألا باتك يف ۱۰۹۳ /۲ هننس يف هجام نباو

 .طقف ماعطلاب صتخي ام هيفو .ماعطلا نم

 امو» ةدايز نود ۳۳۹٤. :مقرب دواد يآ ننس حیحص ف ينابلألا هنسحو

 .نيعضوملا يف «رخأت

 دبع نباو ۲۷١ :ص ملسو هيلع هللا ىلص ينلا قالخأ يف خيشلا وبأ هجرخأ (1)

 خيرات يف بيطخلاو ۲/۲٤ ةنسلا حرش يف يوغبلاو ٠۳٠/۲١ ديهمتلا يف ربلا

 ٠۹۳/۲. ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو ٤/ ۱١۷ دادغب

 .هب سن نع دوسلا يبآ نبا نع نهحرلا دبع نب ةسبنع قيرط نم مهلك
 ."عوضوم" ٠٠١١ :مقر هفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هنع لاقو



 °140 سابللا باتك

 “ةيبقألا يف ءاج ام
 .«موقب هبشت نم)) :ثیدح رکذ

 يف دمحأ مامإلا هجرخأو :هّللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 دبعي ىتح «ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تشعب» :هظفلو «هنم مت دنسلا

 ةلذلا لعجو «يحر لظ تحت يقزر لعجو «هل كيرش ال هدحو هللا
et.هه  ) 

 ."«مهنم وهف موقب هبشت نمو ‹«يرمآ فلاخ نم ىلع راغصلاو

 يف ءاج ام باب" :هيف بابلا ةحرتو .(0) :مقر بابلا ۱۳۳ ٤/ دواد يبأ ننس (۱)

 .هفارطأ عامتجإل كلذ نم قتشم «سبلي بوث وهو «ءابق عمج ةيبقألاو ."ةيبقألا
 ١٠٦۸/٠١. برعلا ناسل :رظنا

 - ٥ :مقر بابلا يف ٠٠٤١/٤ دواد يبأ ننس يف وه هيلإ راشملا ثيدحلا نأ الإ

 .ثيداحألل بيوبتلا يف خسنلا فالتخا ىلإ دوعي كلذو .ةرهشلا سبل يف باب

 ٣/ ۲٤-۲٠٥. يرذنملل دواد يب ننس رصتخو .ملعأ هللاو

 بينم يبأ نع ةيطع نب ناسح نع نابوث نب تباث نب نم رلا دبع ثيدح وه (۲)
 بشت نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع يشرجلا

 .(مهنم وهف موقب

 . فيعض وهو «نابوث نب تباث نب نح رلا دبع هدانسإ يف" :هبقع يرذنملا لاق
 ٣٤٠۱. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 . ٥١/۲ دمحأ دنسم (۳)

 مكحلا :اهمسا ثيدحلا اذه حرش يف ةدرفم ةلاسر يلبنحلا بجر نبا ظفاحللو

 نيب فيسلاب تثعب» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق نم ةعاذإلاب ةريدجلا

 .ىلاعت هللا هحر طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا اهققح .«ةعاسلا يدي



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲١

 “رمح ا يف باب

 هحيحص يف ملسم یور دقو :هّللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق بلاط يبآ نب يلع نع

 يف نآرقلا ةءارق نعو بهذلا متخت نعو «رفصعم او يسقلا سابل نع
 .«عوکرلا

 یآر») :لاق ورمع نب هللا دبع نع هحيحص يف ًاضيأ یورو

 .(۲۰) :مقر بابلا ۰۳۳۷-۳۳۲ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 .- 4/٦ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 .رمحألا بوثلا نعو «رفصعملا نع يهنلا اهيف ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذ دقو

 هللا لوسر عم انطبه :لاق هدج نع هبا نع بیعش نب ورمع ثیدح اهنم

 ءرفصعلاب هجّرضم ةطْير يلعو يلإ تفتلاف ءةينئ نم ملسو هيلع هللا ىلص
 نورجسي مهو يلهآ تيتاف «هرك ام تفرعف «؟كيلع ةطيرلا هذه ام»)» :لاقف

 تلعف ام هللا دبع اي» :لاقف ءدغلا نم هتيتأ مث «هيف اهتفذقف «مه ًارونت

 .«ءاسنلل هب سأب ال هنإف «كلهأ ضعب اهتوسك الأ» :لاقف «هتربخأف ««؟ةطيرلا

 ةهارک باب-۲۱ «سابللا باتک يف ۱۱۹۱/۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .لاجرلل رفصعملا

 1 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 لصاأ يف فرصت اذهو "مدقت دقو" ةدايزب .مدقت دقو عوكرلا :عوبطملا يف (۲)

 !!!ةراشإ نود طوطخلملا

 سبل نع يهنلا باب-٤ ءةنيزلاو سابللا باتك يف ۱٠٤۸/۳ ملسم حيحص (۳)

 .رفصعملا بوثلا لجرلا



 %4۹ سابللا باتك

 كمأ :لاقف نيرفصعم نيبو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لع
 .""«امهقرحأ لب :لاق ءامُهّلسغأ :تلق ؟اذهب كترمأ

 :لاق ًاضيأ ورمع نب هللا دبع نع هحیحص يف ًاضيأ یورو

 :لاقف نیرفصعم نیبوث ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يلع یأر

 .«اهسبلت الف رافكلا سابل نم هذه نإ»)

 بجعلاف ءاف ضراعم ال ميرحتلا يف ةحيرص ثيداحألا هذهو

 .اهکرت نم
 بزاع نب ءاربلا ثيدحب سانلا ضعب اهضراع دقو

 را م ءءارمح ةلح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تیأآر»:لاق

 . "هيلع قفتم .«هنم نسحأ طق ًائيش

 سبل نع يهنلا باب-٤ «ةنيزلاو سابللا باتك يف ٠١٤١ /۳ ملسم حيحص (۱)

 .رفصعملا بوثلا لجرلا
 سبل نع يهنلا باب-٤ ءةنيزلاو سابللا باتك ين ٠١٤١ /۳ ملسم حيحص (۲)

 .رفصعملا بوثلا لجرلا
 يلا ةفص باب-۲۳ «بقانملا باتك يف «حتفلا عم ٠٥۲/٦ يراخبلا حيحص (۳)

 .ملسو هيلع هللا یلص
 ىلص ينلا ةفص يف باب-١٠ «لئاضفلا باتك يف ۱۸۱۸/٤ ملسم حيحصو

 .ًاهجو سانلا نسحأ ناک هنآو ملسو هيلع هللا

 :ًاضيآ ملسمو يراخبلا دنع هوحن ةفيحج يبآ ثيدحو

 ةالصلا باب-۷٠ تالصلا باتك ين «حتفلا عم ٥۷4/١ يراخبلا حيحص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲۸

 بولا يف هباحصا ىلإ جرخب ملعلا ىلإ نيبستتلا ضعب ناكو
 .ثيدحلا اذه عابتا دصقي هنآ معزيو «ةرمهح "عبشملا

 يهو رمح آو دوس هيف درب يهف «هریغ عم رحألا جسنو اهزغ

 .ایدحو ًامیدق نميلا لهآ دنع ةفورعم

 درلا ناک اذإف «ةلح یمسی امهعومجم ءادرو رازإ ةلحلاو

 . "ءار ةلحو «رمحآ درب :لیق «دوسأو رمهححآ هيف [ب /۲۱۸]

 .ةرح "عبشملا “جرضملا ريغ اذهف

 ءةصاخ رفصعملا نع "يهنلا نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو

 .رمحألا بوثلا يف

 .يلصملا ةرتس باب-١٤ ءةالصلا باتك يف ١/ ۳٠١ ملسم حيحصو

 .فيرحت وهو .غبصملا :عوبطملا يف (1)

 ٠١١/۸. برعلا ناسل :رظنا .ًاغبص ىّورُلا :عبشملا بوثلاو

 .۸۷ /۳ برعلا ناسلو ١١١/١ ةياهنلا :دوربلا فيرعت يف رظنا (۲)

 ١۷۲/١١. برعلا ناسلو ٤۳۲ -٤۳۳. /۱ ةياهنلا :ةّلَلا فيرعتل رظنا ()

 .ةغبصملا ةخطلملا يأ بايثلا نم جَرضملا )٤(

 ۳٠۳١/۲. برعلا ناسلو ۸١ /۳ ریثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 .قبس امك فيرحت وهو .غبصملا :عوبطملا ين )٠(

 ."وه اغنإ' ةدايزب .وه اغنإ يهنلا :عوبطملا ي(



 ۱٩ سابللا باتك

 "ردملاك بوثلا رّمحت يتلا غابصألا نم “"هريغب غوبصملا امأف

 .هب سأب الف «"ةرغملاو

 لهأ دنع هانعم :رفصعملا نع يهنلا ثيدح يف يذمرتلا لاق

 ردم نم ةرمحلاب غبص ام نأ اوأرو :لاق .رفصعملا هرك هنأ ثيدحلا

 .ًارفصعم نکی مل ام هب ساب الف ؛هریغ وآ

 ةراشإلا نودو «هل يعاد ال دّمعتم فيرحت وهو .رفصعلا ريغب :عوبطملا يف (1)

 .هيلإ

 ٠١١/۲. طيحما سوماقلا :رظنا .سبایلا نيطلا نم نطق وه ردملا (۲)

 .يتأيس امك ةّرْغُلاك «بايثلا هب غبصي نوللا رحأ ًاعون هنم لعلو
 ۱۸٠/١. برعلا ناسل :رظنا .هب غبصُي رمحأ نيط :ةَرْغَلا (۳)

 سبل ةيهارك يف ءاج ام باب-٤٠ «بدألا باتك يف ٠٠۷/١ يذمرتلا عماج )٤(

 .يسقلاو لجرلل رفصعملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۳۰

 ٠ء امنصلا ةتسبل يف باب
 مالکو “(ىتوملا ةيت كيلع مالسو» :هيف ًایدح رکذ

 ."هرخآ ىلإ يرذنملا

 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ءايحألا نيب ةيوستلا ىلع ليلد وهف حص نإ قرفلا اذهو

 .ًاضيأ هباوج عقوتي تيما هيخأ ىلع ملّسملا نإف «مالسلا يف تاومألاو

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تبث :ربلا دبع نبا لاق

 «هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك هيخأ ربقب رمي لجر نم ام» :لاق

 يذلا ثيدحلاو )٠١(. :مقر بابلا ٠٤١/٤ دواد يبأ ننس يف بابلا اذه (1)

 t/t“ دواد يبآ ننس يف -عوبطملا بسح- وه هللا ههر ميقلا نبا هرکذیس

 .رازإلا لابسإ يف ءاج ام باب-۲۸ ٥

 لوقي ال «هیآر نع سانلا ردصي الجر تیار :لاق میلس نب رباج ثیدح وه (۲)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر اذه :اولاق ؟اذه نم :تلق .هنع اوردص الإ ًائیش

 كيلع لقت ال» :لاق ءنيترم .هللا لوسر اي مالسلا كيلع :تلق .ملسو

 .ثيدحلا ...«كيلع مالسلا :لق «تيملا ةيحت مالسلا كيلع نإف السلا

 يف ءاج ام باب-۲۸ «ناذئتسالا باتک يف ٦۸/٥ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو .ًائدتبم «مالسلا كيلع :لوقي نأ ةيهارك

 ٣٤٤١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 مث «ثيدحلا ركذ هنإ ثيح ٤۸/١٦-٠٠ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .يذمرتلا مالک رکذ مث «هجَرخ



 .'«مالسلا هيلع دری یتح هحور هيلع هللا در الإ

 ءريخب ءاعد مالسلاب ءاعدلا نأ يهو «ةنسح ةتكن اضيأ هيفو

 هلوقك «هل وعدملا ىلع ءاعدلا مقي نأ ريخلا ءاعد يف نسحألاو

 مالَس» :هلوقو تبا لْهأ مُكْيَلَع ةئاكربو هللا تَمْحَر :ىلاعت

 امي ْمَكَيَلع مالم :هلوقو تومي موو دلو موي هيلع
 .“(هئربص

 ءاعدلا ىلع هيلع وعدملا "هيف مّدقيف رشلاب ءاعدلا امأو

 .سابع نبا نع ۱۸٤/۱ راکذتسالا يف ربلا دبع نبا هاور (۱)

 ."...ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تبث" :هلوق ىلع فقأ مو

 نبا لاق" :لاق مث ۳۳١/۲٤. یواتفلا عومجم يف امک- ةيميت نبا ثيدحلا ركذو

 قحلا دبع هححصو «ملسو هيلع هللا یلص يلا نع كلذ تبث :كرابملا

 ھه." ماکحألا بحاص

 دبع نبا هاور ام كلذ رهشأ نم" :لاقف ٤۲۲ /۳ هریسفت يف ریثک نبا هرکذو

 .هركذف "ًاعوفرم سابع نبا نع هل ًاححصم ربلا
 هقيقحت يف ينابلألاو ٠٠۹ :ص روبقلا لاوهأ يف بجر نبا ثيدحلا فعضو

 لاحأو ۷١ :ص يسولآلل تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا باتكل

 ۳ :مقر ةفيعضلا ةلسلسلا ىلع

 .۷۳ :ةيآلا دوه ةروس (۲)

 . ٠١ :ةيآلا ميرم ةروس (۳)

 )٤( ةيآلا دعرلا ةروس ۲٤.

 .عوبطملا نم ةطقاس )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۳۲

 كيلَع نو .(يتتحل كّيَلَع إو :سيلبإل هلوقك بلاغ
 و :هلوقو ."#ءوسلا ةراد مهل :هلوقو ةَىعْللا

 a r @ a . ديش

 باذع هلو بضع

 بوبحملا ءاعدلا مسا مدقت راب ءاعدلا ي “نا :هرسو

 ركذ عمسلاو بلقلا ""هّرَسف «سوفنلا هيهتشت يذلا بولطللا

 . “هل وعدملا ركذب هعبتي مث بولطملا بوبحلا "مسالا

 .۷۸ :ةيآلا ص ةروس (1)

 ٠٠١. :ةيآلا رجحلا ةروس (۲)

 ٦. :حتفلاو ٩۸ :ةيآلا ةبوتلا ةروس (۳)

 .ميلآ :لصألا يف )٤(

 )٥( :ةيآلا ىروشلا ةروس ٠١.

 .فيرحت وهو .نأ اذه رسو :عوبطملا يف ()

 اهلعلو ءاهأرقآ نأ تعطتسا اذكهو «لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا هذه (۷)

 هأجف :رمألا ههدب :ةيشاحلا يف اهرسفو .هدبيف :عوبطملا يفو .هّرسيف

 .فيرحت وهو .مسا :عوبطملا يف (۸)

 مسالا ركذب عمسلا أدبيف": ٤٠٤/١ دئاوفلا عئادب يف هللا هر ميقلا نبا لاق (۹)

 ىقبيف «عمسلاو بلقلا هل حتفيف هروصتب بلقلا أدبيو «بولطملا بوبحلا
 كيلع :لوقيف «همساب يتأيف لحب نم ىلعو ءاذه لصحي نمل رظتنلاك عماسلا

 داوتلاو باحتلا ىلع ثعبي ام حرفلاو رورسلا نم هل لصحيف كل وأ

 .ه.| "مالسلاب دوصقملا وه يذلا محارتلاو

 .حضوأ عئادبلا يف هترابعو



 ككرشي ال كدحو كل اذه :هل ليق هناك «ءاعدلا كلذب هصاصتحخاب

 .'عماسلا هيف

 ." لضفأ ناك عادلا

 اذإ مدقي اذهو كرت صاصتخالاب ًانذؤم ميدقتلا ناك املف

 مهر نم ٌتاَوَلَص مهّيَلَع كيلوا :هلوقک «صاصتخالا ديرأ

 .ملعأ هللاو (4ةمخّرَو

 ."هريغ الو يعادلا" :ةملكلا هذه ناكم عوبطملا يف (1)

 ۾ نإ ىلوألا ناكف «ةراشإ نودو «لصألا رييغت ىلإ يعادلا ام يردأ الو

 .باوصلل برقألا هروصتي ام حيضوتو كلذ ىلإ ةراشإلا صنلا ةءارق عطتسي
 .ملعا هللاو

 ٤٠٤/١. دئاوفلا عئادب :رظنا (۲)

 ٠١١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۳4

 .'"«لبسم لجر ةالص هللا لبقي ال» ثيدح ركذ مث

 نآ ملعأ هللاو ثيدحلا اذه هجوو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 ءوضولاب رمؤي هنإف ةيصعم عقاو نم لكو «ةيصعم رازإلا لابسإ
 .ةيصعملا قيرح ءيفطي ءوضولا نإف «ةالصلاو

 ةقهقلا نم ءوضولاب رمألا ثيدح هيلع لمح ام نسحأو

 ]۲٠۹/[ «ةيصعم ةالصلا يف ةهقهقلا نإف ؛هجولا اذه ةالصلا يف

 وح ًاءوضو ثدحي ناب اهلعف نم ملسو هيلع هللا ىلص يلا رماف
 ."اهرثآ هب

 مث ًابنذ بنذي ملسم نم ام» :رکب يبا نع يلع ثيدح هنمو

 .رازإلا لابسإ يف ءاج ام باب .(۲۸) :مقر بابلا ۳٤٦/٤ دواد يبا ننس (۱)

 ٥۱/١. يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 «هرازإ ًالبسم يلصي لجر امنيب :لاق ةريره يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح دنع

 :هيفو ثيدحلا ...(أضوتف بهذا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف

 .«لبسم لجر ةالص لبقي ال هللا نإو «هرازإ لبسم وهو يلصي ناك هنإ»

 ۸۸٤. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 :ةالصلا يف ةهقهقلا نم ءوضولا ثيداحأ ىور (۲)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ءاهفعضو ٠١١/١-٠۷۲ هننس يف ينطقرادلا

 اهفعض مث ۱۹٤-۱۹٦ /۱ قیقحتلا ين يزوجلا نباو ءاهفعضو ۱٤۲۸-۱

 . ۱۹٦/۱-۱۹۸ يف



 1۹0 سابللا باتك

 .'«هبنذ هل هللا رفغ الإ «نیتعکر يلصيو اضوتي

 يف باب-۱١۳ ءةالصلا بات يف ۱۸۰/۲ هننس يف دواد وہا هجرخآ (۱)

 ۰ .رافغتسالا

 يف ءاج ام باب-۲۹۸ «ةالصلا باوبأ يف ۲۰۷-۲٥۸ /۲ هعماج يف يذمرتلاو

 ."نسح ثيدح" :لاقو ءةبوتلا دنع ةالصلا

 باب-۹۳٠ ءاهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٤٤/١ هننس يف هجام نباو

 .ةرافك ةالصلا نأ يف ءاج ام

 ٦ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۳٩

 ""باهإب ةتيلا نم عفتني ال نأ یور نم باب
 ."يرذنملا مالكو "ميكُع نبا ثيدح ركذ

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )٤١(. :مقر بابلا ٤/ ۳۷١-٠۳۷١ دواد يبأ ننس (۱)

 .ةتيملا باهإب عفتني ال نأ ىور نم

 انيلع ئرق :لاق ميكع نب هللا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح وه (۲)
 ال نآ» :باش مالغ انآو ةنيهج ضراأب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باتک

 .(بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعتمتست

 يف ءاج ام باب-۷ ‹«سابللا باتک يف ۱۹٤/٤ هعماج يف ېذمرتلا هجرخأو

 ."نسح ثيدح" :لاقو .تغبذ اذإ ةتيملا دولج

 .ةتيملا دولج هب غدي ام-١ «عرفلا باتك يف ۱۹۷ /۷ ىبتجنلا يف يئاسنلاو

 عفتني ال لاق نم باب-٦۲ «سابللا باتک يف ۱۱۹٤/۲ هننس يف هجام نباو

 .بصع الو باهإب ةتيملا نم
 0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 :ثیدحلل هجيرخت دعب لاق ثيح ۰1۹/٦ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 لبنح نب دمحأ ناك :لوقي نسحلا نب دمحأ تعمس :ًاضيأ يذمرتلا لاقو"

 ناک :لوقي ناکو ««نیرهشب هتافو لبق» هيف ركذ امل «ثیدحلا اذه ىلإ بهذي

 ثيدحلا اذه لبنح نب دمحأ كرت مث .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رمأ رخآ اذه
 .هدانسإ يف اوبرطضا امل

 يف فقوت دمحأ نأ :هباتک يف لالخلا یکح دقو :ظفاحلا مزاح نب رکب وبآ لاقو

 .هنع عجر :مهضعب لاقو .هيف ةياورلا لزلزت ىأر ال ميكع نبا ثيدح

 ثيدحو :هفينصت خوسنملاو خسانلا يف يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبآ لاقو

 ينعي «نيحيحصلا يف هنأل لوألا براقُي الف .ادج برطضم ميكع نبا



 1۹۳۴۷ سابللا باتك

 يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاقو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث
 . "لوألا مواقي الف ءأدج برطضم میکع نب ثیدح

 ثيداحأو ميكع نبا ثيدح يف "ءاهقفلا كلاسم تفلتحخاو
 :"غابدلا

 .ةنوميم ثيدح

 يف- بابل اذه يف ام حصأ :ننسلا باتك يف يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا ثيدح -تغبد اذإ ةتيلا دولج
 .يرذنملا مالك ه.١ 'ملعأ هللاو .ةنوميم نع سابع

 .۷ :ص خوسرلا لهآ رابخآ هباتک يف هلاق (۱)

 .(ءاهقفلا كلاسم تفلتخاو) :ناكم ء(ءاهقفلاو كلام فلتخاو) :عوبطملا يف (۲)

 .طلخو فيرحتو فيحصت وهو

 نأ سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا ثيدح اهنم (۳)
 نم ةنوميمل ةالوم اهتيطعأ ةتيم ةاش دجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 :اولاق «؟اهدلجج متعفتنا اله») :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .ةقدصلا

 .«اهلكأ مرح امنإ»» :لاقف .ةتيم اهنإ

 باب-١١ ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ٤١١/۳ هحيحص يف يراخبلا هاور

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوزأ يلاوم ىلع ةقدصلا

 دولج ةراهط باب-۲۷ «ضیحلا باتک يف ۲۷۱/۱-۲۷۷ هحیحص يف ملسمو

 .غابدلاب ةتيملا

 ةتيملا دولج ةراهط باب-۲۷ «ضيحلا باتك يف ۲۷٦/۱ ملسم حیحص ينو

 .«هومتخبدف اهباهإ تذخأ اله» :ظفلب ةياور .غابدلاب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۴۸

 نم اهتمالسو اهتحصل هيلع غابدلا ثيداحأ تمدق ةفئاطف -

 ."هلاسرابو هبارطضاب میکع نبا ثیدح يف اونعطو «بارطضالا
 ءهتاور ةقثو هرحخأتل ميكع نبا ثيدح تمدق ةفئاطو -

 .هب جاجتحالا عني ال بارطضالا اذه نأ اوأرو

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع مكحلا نع ةبعش هاور دقو
 .ظوفع ثیدحلاف ۰" میکع نب “هللا دبع

 نم ملسو هيلع هللا یلص يڼلا نع تبث ام هدیؤیو :اولاق
 .“يتايس امك ءرومنلاو عابسلا دولج شارتفا نع يهنلا

 .لصألا يف ال دمعتم فيرحت وهو .هدانسإ يف بارطضالاب :عوبطملا يف (1)

 .فيحصت وهو .هللا ديبع :عوبطملا يف (۲)

 .هجيرخت قبس دقو «بابلا ثيدح وهو (۳)

 دولج يف باب-٣٤ «سابللا باتک يف ٤/ ۳۷۲-۳۷٣ هننس يف دواد يبآ دنع )٤(

 .عابسلاو رومنلا

 ّرخلا اوبكرت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةيواعم نع :اهنم

 .«رامتلا الو

 بوكر باب ٤۷- «سابللا باتک يف ٠۲٠١ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .رومنلا

 EY :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا يبأ نع :اهنمو

 .(عابسلا دولج نع ىهن



 ۹۴۹ سابللا باتك

 ضراعت ال هنأ تأرو ءاهلك ثيداحألاب تلمع ةفئاطو -

 ءةتيملا  بهاب عافتنالا نع يهنلا هيف امنإ ميكع نبا ثيدحو اهنيب
 .”ليمش نب رضنلا هلاق امك «غبدي مل يذلا دلجلا وه باهإلاو

 .“بَحأ عمجلاو غبدي م ام دلجلا باهإلا :يرهوجلا لاقو

 الف «غابدلا دعب اهب عاتمتسالا ىلع لدت غابدلا ثيداحأو
 .“اههنیب ينانت

 ميكع نبا ثيدح يف هلوق نأ الول ةنسح ةقيرطلا هذهو

 نم اوعفتنت الف يباتك مكاتأ اذإف ءةتيملا دولج يف مكل تصخر تنك»)

 .”«بصع الو باهإب ةتيملا

 يف ءاج ام باب-۳۲ «سابللا باتک يف ۲۱۲/۲ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 .«شرتفت نآ» يذمرتلا دازو .عابسلا دولج نع يهنلا

 دولجب عافتنالا نع يهنلا-۷ «عرفلا باتك يف ۱۹۹/۷ ىبتجملا يف يئاسنلاو

 .عابسلا

 ۳٤۸١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .فيرحت وهو .باهإب :عوبطملا يف (1)

 .بابلا اذه يف ۳۷۱/٤-۳۷۲ هنس يف دواد وب هنع هلقن (۲)
 ) )۳حاحصلا ۱/۸٩.

 .اهنيب :عوبطملا يف )٤(

 )٥( طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور ١/ ۳۹لماكلا يف يدع نباو ۳١/٤«

 ىليل يب نبا نع مكحلا نع ةبعش نع يرصبلا ديعس يبأ قيرط نم امهالك



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۹4۰

 ."ةنوميم ثیدح لیلدب «غوبدملا وه هيف صخر ناک يذلاو

 :نيهجو نم اذه نع باجپ دقو
 يف ننسلا لهأ نم دحأ اهركذي مل ةدايزلا هذه نأ :امهدحأ

 اوعفتنت ال»: ملسو هيلع هللا یلص هلوق اوركذ انإو «ثيدحلا اذه

 .ثيدحلا «((ةتيملا نم

 .ىنطقرادلا اهركذ امنإو

 .هب میکع نب هللا دبع نع

 نبا هنع ثّدح «ةقث وهو «يميمتلا ديعس نب بيبش وه يرصبلا ديعس وبأو

 .ريكانم لاب بهو

 . ٤١ :ص بيذهتلا بيرقتو ٤/ ١ يدع نبال لماكلا :رظنا

 .ملعأ هللاو «هنع بهو نبا ةياور نم سيل ثيدحلا اذهو
 هللا لوسر ءاسن ضعبل تناك ةنجاد نأ سابع نبا تربخأ اهنأ ةنوميم ثيدح (1)

 الاد :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «تتامف ملسو هيلع هللا یلص

 .(؟هب متعتمتساف اهباهإ مذحأ

 دولج ةراهط باب-۲۷ «ضیحلا باتک يف ۲۷۷/۱ هحیحص يف ملسم هاور

 .غابدلاب ةتيملا

 هاور يذلاو «قبس يذلا سابع نبا ثيدح دصقي هللا هحر ميقلا نبا لعلو

 .ملعأ هللاو «غابدلا ةظفل هيف درو يذلا وه ذإ «ملسم

 .ينطقرادلل هيلع فقأ )۲( 
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 :اركذي ملف «''مكحلا نع ةبعشو ءاذحلا دلاخ هاور دقو

 .«مکل تصخر تنک»)

 .ءيش اهتوبث يف ةظفللا هذهف

 ءغابدلاب ةديقم ريغ ةقلطم تناك ةصحخرلا نأ :يناثلا هجولاو

 :لوقیو هرکنی ناک اذهو «"غابدلا رکذ يرهزلا ثيدح يف سیلو

 .""لاح لك ىلع دلج لاب عتمتسي"

 ۾( رخآ مسق غابدلا ثيداحأو ءًأريخأ هنع ىهن يذلا وه اذهف

 .قرطلا نسحأ هذهو ةخوسنم الو ةخسانب تسيلو «يهنلا اهو انتي

 نع ىهن هنإف ؛عابسلا دولج نع هیهن كلذ نم ضراعي الو

 يف ال “اھموحل لکا نع یھن امک ءشارتفالاو سبللاب اھتسبالم

 .قبس امك بابلا ثيدح يه ةبعش ةياور )١(

 .ةبعش ةياور دعب دواد يبأ دنع يه ءاذحلا دلاخ ةياورو

 ۳٤١٩. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نأ قبس دقف الإو ءغابدلا ركذ مدع يرهزلا ةياور يف ظوفحلاو باوصلا نأ يأ (۲)

 .غابدلا ركذب يرهزلا ةياور نم هجرخأ ًاملسم
 بها ي باب-١٤ «سابللا باتک يف ۳٣٠/٤ هننس يف دواد وبا هنع هاور (۳)

 .ةتيملا

 نع یهن ملسو هیلع هللا یلص هللا لوسر نآ» ةبلعث يبأ ثيدح يف كلذو )٤(

 .«عابسلا نم بان يذ لك لكأ

 ديصلاو حئابذلا باتك يف ‹حتفلا حم ٥۷۳/۹ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4۲

 سیل مکح اذهو «ةدسمملا نم [پب /۱۹] اهدولج سبلو اهلكأ

 مكحل عفار يئادتبا مكح وه انو ًاضيأ خسان الو خوسنمب

 .يلصألا باحصتسالا

 يف اهنم ةنس لك رقتستو ننسلا "فلات قيرطلا هذهبو
 .قيفوتلا هللابو ءاهرقتسم

 .عابسلا نم بان يذ لك لكأ باب-۹

 لكأ ميرحت باب-۳ «حئابذلاو ديصلا باتك ين ٠١۳۳ /۳ هحیحص يف ملسمو
 .ريطلا نم بلحم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك

 .فيرحت وهو .فلتأت ةقيرطلا :عوبطملا يف (1)



 ۹4۳ لجرتلا باتك

 )0( «ه
 [لجرتلا باتك]

 "رعشلا حالصإ يف باب
 لوق رکذو «"«همرکیلف رعش هل ناک نم» ثیدح رکذ

 ."هرخآ ىلإ هيف يرذنما
 .هيلإ جاتحن ال اذهو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 رومأم دبعلا نإف ءلاجب امهنيب ضراعت ال هنأ :باوصلاو

 «معنتلاو ةيهافرلا يف ةدايزلاو ةغلابملا نع يهنمو «هرعش ماركإب

 .حيضوتلل هتدز انإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (1)

 .)۳) :مقر بابلا ٤/ ۳۹٤-۳۹۰٩ دواد يب ننس (۲)

 هل ناک نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ةريره يبا ثيدح وه (۳)

 .((همرکیلف رعش

 ٣٥۰۹. :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 هضراعی" :ثیدحلا دعب لاق ثیح ۸٦/٦ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ )٤(

 .امهتحص ريدقت ىلع (ةداذبلا») ثيدحو «ابغ الإ لجرتلا») :ثیدح رهاظ

 نم ىلع ًالومح ًابغ الإ لجرتلا نع يهنلا نوكي نأ لمتحجي هنأب امهنيب عمجيف
 .هب رضي ام فلكت نع هاهنف «درب ةدش وأ «,ضرمل كلذ نامدإب ىذاتي
 هنأ «نیترم هنهو نم») ةداتق وٻأ هلعفي ناک ام نأ دقتعي نم یھن هنآ لمتحيو

 نم كلذ هعنمي نمل اميس ال .هب بابغإلا كلذ نم ةنسلا نأ هملعأف مزال

 نم «حابم هنأ دقتعي امن إو «مزالب سیل كلذ ىلع داز ام ناو «هلغشو هفرصت

 .يرذنملا مالك ۵. "هكرت ءاش نمو هلعف ءاش



CE:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لجرتي لب «"ةنديد معنتلاو ةيهافرلا ذختي الو "هرعش مرکیف

 .قيفوتلا هلابو .ناثيدحلا هيلع لمُح ام ىلوأ اذه «"ابغ

 .بابلا ثيدح يف درو امل (۱)
 .(ةذاذبلا») ثيدحل (۲)

 .«ًابغ الإ لجرتلا» ثیدحل (۳)
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Ds. 
 "باضخلا باب

MO HO PD edi a :هيف فالخلاو  باضخلا ثيداحأ ركذ  . 

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۱۸) :مقر بابلا ٤/ ٤٠١-٤۱۷ دواد يبأ ننس )١(

 .باضخلا
 . ۱۰۳/١-۱۰١ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخمو

 .بيشلا رييغتو غبصلاب رمألا اهيف ثيداحأ دواد وأ ركذ (۲)

 هسأرو ةكم حتف موي ةفاحق يباب يتأ :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح اهنم

 اذه اوريغ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءًاضايب ةماغتلاك هتيحلو

 .«داوسلا اوبنتجاو «ءيشب

 باب-٤۲ ءةنیزلاو سابللا باتک ين ۱٩٩۳ /۳ هحیحص يف ملسم هجرخاو

 .داوسلاب هيرحتو ةرمح وأ ةرفصب بيشلا باضخ بابحتسا
 باضخلا نع يهنلا-١٠ ءةنيزلا باتك يف ٠٠٤/۸-٠٠١ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .داوسلاب
 .داوسلاب باضخلا باب-۳۳ «سابللا باتک يف ۱۱۹۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 ‹«طقف دحاو بابب دواد يبآ دنع قبس ام ءانه فالخلاب ينعي ميقلا نبا لعل (۳)

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيب نع بیعش نب ورمع ثیدح وهو
 تناك الإ مالسإلا يف ةبيش بيشي ملسم نم ام «بيشلا اوفتنت ال» :ملسو هيلع

 .«ةمايقلا موي ارون هل

 .بيشلا فتن يف باب-۱۷ «لجرتلا باتك يف ٤٤٠٤/٤ دواد يبأ ننس

 يف ءاج ام باب-٦٥ «بدألا باتک يف ۱٠١/١ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .'نسح ثيدح" :لاقو .بيشلا فتن نع يهنلا

 .بيشلا فتن نع يهنلا-١١ ءةنيزلا باتك يف ٥٠۲/۸ ىبتجما يف يئاسنلاو
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 :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش لاق مث

 “"اههنيب فالتخا ال بابلا اذه يف ثيداحألا نأ باوصلاو

 رييغت نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هنع ىهن يذلا نإف «هجوب

 :نارمآ بيشلا

 .هفتن :امهدحأ

 .مدقت امك «داوسلاب هباضخ :يناثلاو

 ءانحلاك داوسلا رغب هربیغتو "هغبص :هيف نذأ يذلاو

 ."مهنع هللا يضر ةباحصلا هلمع يذلا وهو «ةرفصلاو

 ىلع عفار يخأو انأ تلخد :يرافغلا ورمع نب مكحلا لاق

 .بيشلا فتن باب-١۲ «بدألا باتک يف ۱۲۲٣/۲ هننس يف هجام نباو

 . 4 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 رييغتب الو .فتنلاب رْيغب الف رون بّيشلا نأ ثيدحلا اذه نم مهفي دق هنإف

 .ميقلا نبا عج يتآيسو .هنول

 .اهنيب :عوبطملا يف (1)

 .ةراشإ نود ةداعلاكو «عاد نود «"وه" ةدايزب .ةغبص وه هيف :عوبطملا يف (۲)

 یلص هبیش باب-۲۹ «لئاضفلا باتک يف ۱۸۲۱ ٤/ هحیحص يف ملسم یور (۳)

 هيلع هللا ىلص يلا باضيخ نع لئس هنآ كلام نب سنآ نع «ملسو هيلع هللا

 ۾ :لاقو «تلعف هسأر يف نک تاطَمَش ٌدعأ نأ تئش ول :لاقف ؟ملسو

 .ًاقحُب ءانحلاب رمع بضتخاو «متكلاو ءاّحلاب ركب وبأ بضتخا قو .بضتخي
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 لاقف ءةرفصلاب بوضخ يخأو «ءانحلاب بوضخ انآو باطخلا نب رمع
 ."'نايإلا باضخ اذه يخأل لاقو «مالسإلا باضح اذه :رمع

 .لعلا لهأ نم ةعامج ههركف داوسلاب باضخل ا امأو -

 .مدقت ال بير الب باوصلا وهو
 .""هللاو يأ :لاق ؟داوسلاب باضخلا هرکت :دمح ا مامإلل لیت و

 وبأ اهعج دقو ءاهيلع فلح يتلا لئاسملا نم ““هذهو
 © )سلا

 . ٩/ ٦۷ هدنسم يف دمحأ هاور (۱)

 .هب ساب ال :نیعم نبا لاقو .دمحأ هفعض «يدزألا بيبح نب دمصلا دبع هيفو

 . ٠٠۹٩ :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو (۲)

 ٠۲۷. /۱ ينغملاو ۲۹٤/١ عومجماو ۳٠۷ /۲ يناودلا هكاوفلا :رظنا

 ٠١۷۷. :مقر ةلاسملا جسوكلا لئاسم رظنا .دمحأ مامإلا نع جسوكلا ةياور يه (۳)

 اهيلع فلح ىتلا لئاسملا هيف ءزجو ء۱۹ :ص لالخلل لجرتلا يف اهرظناو

 ٠ .۳۲ :ص دما مامإلا

 .عاد نودو ةراشإ نود ."ةلأسملا" ةدايزب .ةلاسملا هذهو :عوبطملا يف )٤(

 نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ نم بيوصتلاو ءاطخ وهو «نسحلا :لصألا يف )٥(

 ۱۷١/۱. بجر

 ىلعي يبأ يضاقلا نبا .ءارفلا نب نيسحلا نب دمحم نب دمحم نيسحلا وبآ وهو

 .بهذملا خيش

 .هيلإ ةلاحإلا تقبسو .ةمصاعلا راد .دادحلا دومحم قيقحتب عوبطم وهو (0)
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 .ةرفصلا فالخب سيبلتلا نمضتي هنألو

 ةف ينح يبأ باحصأ مهنم نورخآ هيف صخرو -

 “صاقو يبآ نب دعسو "نيسحلاو ""نسحلا نع كلذ يورو
 .“رماع نب ةبقعو رفعج نب هللا دبعو

 ."رظن مهنع هتوبث ينو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر عم دحأل لوق الف تبث ولو

 .مهبهڏم وهو (۱)

 .۱۹۹/۱۰ يسخرسلل طوسبملاو ١/ ٤۲۲ نیدباع نبا ةيشاح :رظنا

 ۱۸۳ ٩/ هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ۰۱ عاجلا يف رمعم :هنع هاور ()

 خيراتلا يف يراخبلاو ء44 ۹۸ /۳ ۲۲/۳ ريبکلا مجعملا يف يناربطلاو

 ٠١١/۷. ريبكلا

 هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ١ عماجلا يف دشار نب رمعم :هنع هاور )۳(

 ٩٩ ۱٤/۳ ۹۸/۳ ۰۲۲/۳ ریبکلا مجعNملا يف يناربطلاو ٥

 . ٠١١/۷ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو

 ء۳/٦۹٤ كردتسملا يف مكاحلاو ء١/۳۸٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا نع هاور (6)

۷ 

 )٥( ميقلا نبال داعملا داز يف امك راثآلا بيذهت يف ريرج نبا هنع هرکذ ٤/ ٦۸.

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ۱۸٤/٠ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ()

۷ 

 هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع حص" : ۳٠۸/٤ داعم ا داز يف ميقلا نبا لاق (۷)

 .ھ.| "داوسلاب نابضخب اناک امهنآ امھنع
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 .اهفلاخ نم اهفلاخ ولو عابتالاب قحأ هتنسو «ملسو

 .لجرلا نود اهلعبل هب نيزتت ءةآرملل نورخآ هيف صخرو -
 ."هيوهار نب قاحسإ لوق اذهو
 زوج دقو «لاجرلا قح يف ءاج امنإ يهنلا نآ ىآر هنأكو

 .ملعأ هّلاو «لجرلل زوجي م ام نيلجرلاو نيديلا باضخ نم ةآرملل

 ٠٤٠۸. :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم رظنا (1)





 14۹01 متاخلا باتك

 °[ تالا باتک]

 "تالا كرت يف ءاج ام باب
 يرذنملا مالکو "ضا ماخ حرط ثیدح رکذ [/۰]

 .هرخآ ىلإ

 .لصألا يف تسيلو «حيضوتلل اهتعضو ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 .(۲) :مقر بابلا ٤۲٦/٤-٤۲۷ دواد يبآ ننس (۲)

 هنأ» كلام نب سنآ نع يرهزلا باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ ثيدح وه (۳)
 عنصف «أدحاو ًاموي قرَو نم ًاقاخ ملسو هيلع هللا یلص ينلا دي يف یار

 .«سانلا حرطف «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا حرطو ءاوسبلف «سانلا

 مهلك «رفاسم نباو بيعشو دعس نب دايز :يرهزلا نع هاور :دواد وبأ لاقو

 .(قرٌو نم» :لاق

 يف باب-٤۱ «ةنیزلاو سابللا باتک يف ۱۵۷/۳ هحیحص يف ملسم هاورو
 .ميتاوخلا حرط

 «باب-۷٤ «سابللا باتك يف «حتفلا عم ۳۳١/٠١ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .هب باهش نبا نع سنوي قیرط نم
 جيرخت دعب لاق ثيح ء۱۱۱-١/۱۱۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ )٤6(

 دواد وبأ مهركذ يذلا ءالؤهو" :يرذنملا لاق ءدواد يبأ مالك ءركذو ثيدحلا

 ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخأ دقو .هحيحص يف يراخبلا مهيلإ راشأ دق

 تاقث نم ةسمهخ ءالؤهف ««قرو نم» :هيفو «يرهزلا نع ديزي نب سنوي

 باحصأ عيمج دنع اذه نإ :ليق دقو .كلذك هنع هوور يرهزلا باحصأ

 .يرذنملا مالک ه.|"«بهذلا ماخ نم») باهش نبا نم مهو :ثیدحلا
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 ام باهش نبا مهو ىلع لديو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 نبا نع عفان نع هللا ديبع ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا هاور
 «بهذ نم ًاتاخ ذختا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» رمع

 نم ًاتاخ ذختاو هب یمرف «سانلا هذختاف «هفک يلي ام هصف لعجف
ND) a ° 

 ”«ةضف وأ فرو ٤

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا هحرط يذلا نأ ىلع لدي اذهف
 .بهذلا ماخ وه

 «هحرطي ملو هدي يف رمتسا ةضفلا متاخ نأ "هيلع لديو

 ."هتفالخ نم ًاردص نامثعو رمعو رکب وبآ هدعب هسبلو

 نع مصاع وبأ انثدح رمعم نب دمحم انربخأ :يئاسنلا لاقو

 ىلص هللا لوسر نأ» :رمع نبا نع عفان انثدح دايز نب “"رمعملا

 ميتاوخ باب-١٤ «سابللا باتك يف «حتفلا عم ۳۲۸/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .بهذلا

 .ًاأطخ وهو .ىلع :عوبطملا يف (۲)

 ‹«سابللا باتك يف «حتفلا عم ۳۳۰-۳۳٠ /۱۰ هحیحص ين يراخبلا هاور (۳)

 متاخلا سبلف» :لاق هيفو رمع نب هللا دبع ثيدح نم .ةضفلا متاخ باب-١

 نم عقو یتح «نامثع مث «رمع مث «رکب وبآ ملسو هيلع هللا یلص يلا دعب
 .فنصملا مالك نم يتأيس ام رظناو .«سيرأ رثب يف نامثع

 ىدحإ يف ناك نإو .ةراشإ نود لصألا يف ال فيرحت وهو ."ةريغملا" :عوبطملا يف )٤(

 .هيلإ ةراشإلا نم هل دب ال لصألا يف ام رييغت نكلو ."ةريغم ا" :يئاسنلا خسن
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 هباحصأ هآر املف «مايآ ةثالث بهذ نم ًاتاخ سبل ملسو هيلع هللا

 نم متاخج رمآ مث «لعف ام يرذن الف هب یمرف «بهذلا میتاوخ تشف
 هللا لوسر دي يف ناکو «هّللا لوسر دمحم :هيف شقنُي نأ رماف ةضف

 يفو «تام یتح رکب يبأ دي ينو «تام یتح ملسو هيلع هللا یلص

 بک املف «هلمع نم نینس تس نامثع دی ينو «تام یتح رمع دی
 يراصنألا جرخف «هب متخي ناكف راصنألا نم لجر ىلإ هعفد "هيلع
 شقنو هلثم متاخب رماف «دجوي ملف سيلف طقسف نامثعل بيلق ىلإ
 .«هللا لوسر دمحم :هیف

 "هللا دبع نع عفان نع ثيللا ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 ناکو «بهذ نم امتاخ عنطصا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ»

 ىلع سلج هنإ مث «سانلا عنصف «هسبل اذإ هفك نطاب يف هصف لعجي
 ءلخاد نم هصف لعجأو متاخلا اذه سبلأ تنك ينإ :لاقو هعزنف ربنما

 .«بتكلا هيلع ترثك» يئاسنلا ننس يف (1)

 دنع متاخلا عزن-۳٠ ءةنيزلا باتك يف ٠٠١-٥٦٠ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۲)

 .ءالخلا لوخد

 يف ءاج ام باب-١۱ «متاخلا باتک يف ٤/ ٤۲٥-٤٤٩ هننس يف دواد وبآ هجرخأو

 .ماخلا ذاختا

 ٤۸١۳. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع :يأ (۳)
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 "«مهميتاوخ سانلا ذبنف .ًادبأ هسبلا ال هاو :لاقو هب یمرف

 .نيباتكلا يف ةديدع قرط هلو هيلع قفتم ثيدحلا اذهف

 هللا ديبع نب ةحلطو "بزاع نب ءاربلا نع يور دقو

 مهنآ “مزح نب ورمع نب دمحم نب رکب يبأو “صاقو يب نب دعسو
 .بهذلا ميتاوخ اوسبل

 .يهنلا مهخلبي ا مهلعلف «مهنع حص نإ اذهو
 باب-٦ ءروذنلاو نايألا باتك يف «حتفلا عم ١١/ ٠٤١-٥٤٦ يراخبلا حيحص (۱)

 .فلحي م نإو ءيشلا ىلع فلحخ نم

 متاخ ميرحت باب-١١ ءةنيزلاو سابللا باتك ين ٠٠٠١/۳ ملسم حیحصو

 ...لاجرلا ىلع بهذلا

 نمو ۱۹٥/٥ هفنصم يف ةبيش يبآ نباو ٤/ ۲۹٤ دنسملا يف دمحأ :هنع هاور (۲)

 يواحطلاو ٤/ ٠٠٥. لماکلا يف يدع نباو ٠٥۹ /۳ هدنسم يف ىلعي وبا هقیرط

 ۲٠۹/٤. راثآلا يناعم حرش يف

 ِ ةبيش يبأ نہاو ۰٥۱/۷ رہکلا خيراتلا يف يراخبلا :هنع هاور (۳)

 ٤/ ۲٥۹. راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ٥

 ذ ةبيش يبأ نباو ١٠/۷ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا :هنع هاور )٤(

 ۲٥۹/٤. راثآالا يناعم حرش يف يواحطلاو ۹ ٥

 ملسم حيحص ىلع هحرش ين يوونلا :مزح نب ورمع نب دمحم نب رکب يبآ نع هرکذ (۵)
 .ضايع يضاقلا نع القن ۳۲۹/۱۰ يرابلا حتف يف رجح نباو ۰٠٤

 .ةيوهار نب قاحسإ نع «1۷:ص متاوخلا ماكحأ هباتک يف بجر نبا هرکذو

 ربلا دبع نبا :ًاضيأ -يهنلا مهغولب مدعو ةحصلا ينعا- نيراذتعالا نيذه ركذو )١(

 .۳۳۸ /۲ ٤ دیهمتلا يف

 ۳ رز ب

: 
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 ."فلسلا نم ريرحلا "سبل صخر نمك كلذ يف مهو

 ءلاجرلا ىلع "امهميرحتب ةنسلا تحص دقو
 لل ابإو

 ."يف" ةدايزب .سبل يف :عوبطملا يف (1)

 يب نبا فنصم :يف كلذ يف مهدعب نمو ةباحصلا ضعب نع درو ام رظنا (۲)

 ٤/ ٠٤۳. راثآلا يناعم حرشو ٠٠۳/١-٠٥٤ ةبيش

 .هل يعاد ال دمعتم فيرحت وهو .هيرحتب :عوبطملا يف (۳)

 .هل يعاد ال دمتعم فيرحت وهو .هتحابإو :عوبطملا يف )٤(

 ىلص هللا لوسر نآ يرعشألا ىسوم يبآ ثيدح اهنم ثيداحأ ةدع يف كلذو ()

 ىلع مَرحو «يتمآ ثانإل ريرحلاو بهذلا ٌلحأ» :لاق ملسو هيلع هللا

 .((اهروکذ

 ريرحلا يف ءاج ام باب-١ «سابللا باتک يف ۱۸۹ ٤/ هعماج يف يذمرتلا هاور

 .' حیحص نسح ثیدح" :لاقو .بهذلاو

 لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت- ٤٠ «ةنيزلا باتك يف ٥٤٠١ /۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .هل ظفللاو-

 . Vo :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححصو
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 “ءال بهذلا يف باب

 .«بهذ نم اصرخ اهنذآ يف تلعج ةآرما ایآ» ثیدح رکذ

 .""يئاسنلا هجرخأو" :يرذنملا لاق مث

 :نيدلا سمش خيشلا لاق

 هيوار ورمع نب دومح نأ ربخلا اذه ةلعو :ناطقلا نبا لاق

 .ةعامج هنع ىور دق ناك نإو «لاحلا لوهجم ءامسأ نع

 ينلا دنع ًادعاق تنك» :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلا ىورو

 [ب /۲۲۰] هللا لوسر ای :تلاقف ةأرما هتتاف ملسو هيلع هللا یلص

 نم قوط :تلاق .ران نم ناراوس :لاق ؟بهذ نم “ناراوس

 .(۸) :مقر بابلا ٤/ ٤۳۷ دواد يبآ ننس (۱)

 لوسر نأ هتثدح ديزي تنب ءامسأ نآ يراصنألا ورمع نب دوم ثيدح وه (۲)

 يف تدلُف بهذ نم ةدالق تدلقت ةأرما ايأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 «بهذ نم اصرخ اهنذآ يف تلعج ةأرما ايآو ةمايقلا موي ران نم هلثم اهقنع

 .(ةمايقلا موي رانلا نم هلثم اهنذآ يف لعج

 يف ءاسنلل ةيهاركلا-۹١ ءةنيزلا باتك يف ٥۳٦/۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .بهذلاو يلحلا راهظإ
 .۱ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 . ۱۲٣/٠ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم (۳)

 )٤( ماهیإلاو مهولا نایب ۳/ ٥۹۰.

 .نيراوس :يئاسنلا ننس يئ )٥(
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 ناطرق :لاق ؟بهذ نم ناطرق :تلاق .ران نم قوط :لاق ؟بهذ

 اي :تلاقف "هب تمرف بهذ نم ناراوس اهیلع ناکو :لاق .ران نم

 :لاقف ؟هدنع “تفلص اهجوزل ""نيزت مل اذإ ةأرملا نإ هللا لوسر

 وأ نارفعزب هرفصت مث «ةضف نم نيطرق عنصت نأ نكادحإ عنمي ام

 .«ںیہعب

 ةريره يبأ نع هيوار ديز ابأ نأ هتلعو :ناطقلا نبا لاق

 . "اذه حصي الو «مهجلا يبأ ريغ هنع ىور فرعن الو «لوهجم

 ىلإ ةريبه تنب تءاج» :لاق نابوث نع ًاضيأ يئاسنلا ينو

 باتک يف اذک]- «ختف اهدي ينو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لعجف -ماځض ميتاوخ يآ "يبا

 .نيطرق :يئاسنلا ننس يف (1)

 .امهب :يئاسنلا ننس يف (۲)

 .نيزتت :يئاسنلا ننس يف (۳)

 عوبطملا يئاسنلا ننس ىلع يطويسلا حرش :رظنا .هدنع ظحت مو ءهيلع تلقث يأ )٤(

 .يئاسنلا ننس ةيشاحجب

 راهظإ يف ءاسنلل ةيهاركلا-۳۹ ءةنيزلا باتك يف ٥۳۸/۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس )٥(

 .بهذلاو يلحلا

 .۳۹۲ :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 )٦( ماهیإلاو مهولا نایب ۳/ ٥٩۱.

 نب ذاعم قيرط نم يئاسنلا ننس يف ثيدحلا ةياور ذإ ؛ماشه نب ذاعم :وه لئاقلا (۷)

 .هيبأ نع ماشه



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۸

 اهب عنص يذلا اهيلإ وكشت ةمطاف ىلع تلخدف "٠ [اهدي برضي
 اهقنع يف ةلسلس ةمطاف تعزتناف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر لخدف .نسح وبآ اهادهأ هذه :تلاق بهذ نم
 لوقي نأ كرغيأ ةمطاف اي :لاقف اهدي يف ةلسلسلاو ملسو هيلع هللا

 ران نم ةلسلس اهدي يفو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبا :سانلا

 اهتعابف قوسلا ىلإ ةلسلسلاب ةمطاف تلسرأف دعقي ملو جرخ مث
 «هتقتعأف ءاهانعم ةملك ركذو «-ًادبع ةرم لاقو- ًامالغ اهنمثب ترتشاو
 ."«رانلا نم ةمطاف اجنأ يذلا هلل دمحلا :لاقف كلذب ثّدُحف

 ° يجي ةياور نإ اولاق دق سانلا نأ هتلعو :ناطقلا نبا لاق
 «مالس وبآ ينثدح :لاق دق یجب نأ ىلعو «ةعطقنم مالس يبأ نع

 لعجف مالس نب ديز هزاجأ ناک هلعلو .كلذ سلد هنإ :ليق دقو

 . ریز انثدح :لوقی

 .يئاسنلا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 يف ءاسنلل ةيهاركلا باب-۳۹ «ةنيزلا باتك يف ٠۳۷ /۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 .بهذلاو يلحلا راهظإ

 ٤۷٤۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ريڻک يبا نب يجي :يآ )٣(

 ۰۸۸/۳-0۸٩۹. ماهیإلاو مهولا نایب )٤(

 .'مالس يبا نع ديز ينڻدح" :ريثک يب نب يجي لوق ىبتجنا يڻاسنلا ننس يف يذلاو
 .ملعأ هللاو .ثيدحتلا هيف سيل ."مالس يبأ نع ىيجي" :هيفو ىرحأ ةرم هقاس مث



 1۹0۹ متاخلا باتك

 هللا یلص ىلا نآ» رماع نب هبقع نع ًاضيأ يئاسنلا يو

 نوبحت متنك نإ :لوقيو «ةيلحلاو ريرحلا هلهأ عني ناك ملسو هيلع

 .'«ايندلا يف اهوسبلت الف ؛اهريرحو ةنجلا ةيلح

 :مهيلع تلكشأو ثيداحألا هذه يف سانلا فلتحخاف

 اهلك “"اهللعو «فيعضتلا كلسم اهب تكلس ةفئاطف -

 .مدقت امک

 ««اهروكذ ىلع مرحو «ىتمأ نم ثانإلل ريرحلاو بهذلا لحأ» :لاق

 ."حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق

 راهظإ يف ءاسنلل ةيهاركلا-۳۹ ءةنيزلا باتك يف ٠١ /۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (1)

 .بهذلاو يلحلا

 ٤١ ٤۷. مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 نبا ىلإ حجري ريمضلا نأ رهظي يذلاو .فيرحت وهو .اهتللعو :عوبطملا يف (۲)
 .ملعأ هللاو ."اهتللعو" :لوقن ىتح «ةفئاطلا ىلإ ال ءاهللع يذلا وهف ءناطقلا

 ريرحلا يف ءاج ام باب-١ «سابللا باتك يف ۱۸۹/٤ يذمرتلا عماج (۳)

 .' حیحص نسح" :لاق هيفو .بهذلاو

 ىلع بهذلا ميرت- ۰ هةنيزلا باتک ف 06/۸ ىبتجلا ف يئاسنلا هاورو

 .لاجرلا

 . Vo) :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹1۰

 ورمع نب هللا دبعو يلع ثيدح نم هننس يف هجام نبا هاورو

 .'ملسو هيلع هللا یلص يلا نع

 ءاهيلح ةاكز دؤي مل نم ىلع ديعولا ثيداحأ تلمح ةفئاطو -

 .ديعولا اذه اهقحلي الف ؛هتدأ نم امأف

 نأ») :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدجب اوجتحاو
 اهعمو [1/۲۲۱] ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تتأ ا رما

 :اه لاقف بهذ نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا دي يفو ءاه ةنبا

 -۱۹ «سابللا باتک يف ۱۱۸۹/۲ هجام نبا ننس يف وهف يلع ثيدح امآ (۱)

 .ءاسنلل بهذلاو ريرحلا سبل باب
 يف باب-٤۱ «سابللا باتک يف ۳۳۰/٤ هننس يف دواد وبا ًاضیا هجرخاو

 .ءاسنلل ريرحلا

 .لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت-١٤ «ةنيزلا باتك يف ٥۳۹/۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ٤٤٢. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 باتک يف ۱۱۹۰ /۲ هجام نبا ننس يف وهف ورمع نب هللا دبع ثیدح امآو

 .ءاسنلل بهذلاو ريرحلا سبل باب-۹٠ «سابللا
 .۸4۸ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 «يئاسنلا ةياور نم ذوخأم .فيرحت وهو .نميلا نم ةأرما :عوبطملا يف (۲)

 ءاطخ نكي ملام لصألا عم ءاقبلا ىلوألاو «دواد يبأ ةياور يف وه سيلو

 اذهف !؟هيلإ راشي الو ءاطخب سيل ام رّيْغي نأ اما ءامازل هيلإ راشيو ححصيف



 ۱۹۱ متاخلا باتك

 موي امهب هللا كروسي نأ كرسيأ لاق ءال :تلاق ؟اذه ةاكز نيطعت

 هللا ىلص يلا ىلإ امهتقلاف امهتعلخف :لاق «ران نم نيراوس ةمايقلا

 ."«هلوسرلو هلل امه :تلاقو ملسو هيلع

 احاضوأ سبلا تنك» :تلاق ةملس مأ نع دواد وبآ ور او

 يدؤت نأ غلب ام» :لاقف ؟وه زنکأ :هللا لوسر اي :تلقف «بهذ نم

 .«زنکب سيلف يکژف «هتاکز

 دارفأ نم هلبق يذلاو «نالجع نب تباث دارفآ نم اذهو

 .بیعش نب ورمع

 نم ىلع ديعولا ثيداحأ تلمح ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو -

 ؟وه ام زنكلا باب-۳ ءةاكزلا باتک ي 1۲/۲ هنس ف دواد وب هاور )(

 .يلحلا ةاكزو

 ةاكز يف ءاج ام باب-۱۲ ةاکزلا باتک يف ۲۹/۴۳-۳۰ هعماج يف يذمرتلاو

 .بيرق ظفلب «يلحلا

 .يلحلا ةاكز باب-1۹ «ةاكزلا باتك يف ۳۹/٥١-٤١ یبتجلا يف يئاسنلاو

 ۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ؟وه ام زتكلا باب-۳ ءةاکزلا باتک ف ۲۱۲/۲-۲۱۳ دواد يبآ ننس (۳)

 .يلحلا ةاكزو

 نسح'" :لاقف ۲۳ : مقرب دواد يبآ نٺس حیحص ف ينابلألا هتسحو

 ."طقف هنم عوفرما



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۲

 .اهجوزل اهب تنيزت نم نود ءاهب تجربتو اهتيلح ترهظأ
 ءاسنلل ةهاركلا" :كلذ ىلع مجرت دقو هننس يف يئاسنلا لاق

 ."بهذلاو يلحلا راهظإ يف

 .ملعأ هاو «ديعولا ثيداحأ قاس مث

 .(۹) :مقر بابلا ءةنيزلا باتك يف ٠٠٠ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (1)

 .بهذلاو يلحلا راهظإ يف ءاسنلل ةيهاركلا :هيف بابلا ةجرتو



 ۱۹۴۳ متاخلا باتك

 بهذلا سبل نعو» :هيفو “""دائقلا نوميم ثيدح ركذ مث

 ."نيعضوم يف عاطقنالا هيفف :يرذنملا لوق ىلإ «"«ًاعطقم الإ

 :نيدلا سمش خيشلا لاق

 نع نادهف نب “سهيب ثيدح نم يئاسنلا هاور دقو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .ءاسنلل بهذلا يف باب .(۸) :مقر بابلا ٤/ ٤۳۷-٤۳۸ دواد يبأ ننس (۲)

 لوسر نأ٫») نايفس يب نب ةيواعم نع ةبالق يبأ نع داّنقلا نوميم ثيدح وهو

 الإ بهذلا سبأ نعو «رامتلا بوكر نع ىهن ملسو هيلع هللا یلص هللا
 ."ةيواعم قلي مل ةبالق وبا" :دواد وبأ لاق .«اعطقم

 ىلع بهذلا ميرحت-١٤ ءةنيزلا باتك يف ٠٤١ /۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 .لاجرلا

 ٣٥٠۲. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 :ثيدحلا دعب لاق ثيح ۱۲۸/۱-۱۲۹ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 اذه ىور دق ءدانقلا نوميم :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو .يئاسنلا هجرحخأو"

 .فورعم سيلو «ثيدحلا

 .ليسارم :ةبالف يبأو بيسملا نب ديعس نع دانقلا نوميم :يراخبلا لاقو

 اذه .نايفس يبأ نب ةيواعم نم عمسي ل ةبالق وبآ :يزارلا متاح وبآ لاقو

 .همالک رخآ

 .يرذنملا مالك ه.| "... نيعضوم نم عاطقنالا هيفف

 بيذهت نمو .يئاسنلا ننس نم بيوصتلاو .سهب يبأ :لصألا يف )٤(

 ٠١۷/١. بيذهتلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹4

 .ةيواعم نع يئانها خيش يبأ

 .”جحلا يف دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو

 ."ةيواعم عمس هنأ ناه يب نع خيش يبآ نع هاورو

 وبآ انابنا نادهف نب “سهيب ثيدح نم ًاضيأ يئاسنلا هاورو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق رمع نبا تعمس :لاق خیش

 .“«اعطقم الإ بهذلا سبل نع ملسو

 :مرثألا ةياور يف دمحأ هب جتحا رخآ ثیدح يف يور دقو

 :مرثألا لاقف ."«ةمايقلا موي اهب يوك “"ةصيصبزرخج ىلحت نم»

 .لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت- ٤١ ءةنيزلا باتك يف ٥٤١ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (1)

 ٤۷٦٥. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .جحلا دارفإ يف باب-۲۳ «كسانملا باتك يف (۲)

 .لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت- ٤١ ءةنيزلا باتك يف ٠٤١ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۳)

 . ٤۷٥٩ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .قبس امك بيوصتلاو .سهب :لصألا يف )٤(

 .لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت - ٤٠ ءةنيزلا باتك يف ٠٤۳ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس )٥(

 ٤۷٦١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .فيرحت وهو .ةصيرخب :عوبطملا يف )٦(

 .مّنَغ نب نم رلا دبع ثيدح نم ۲۲۷ ٤/ هدنسم يف دما هاور (۷)

 ٥٩٤/١ ثيدحلا بيرغ يف يباطخلاو ١/ ٤٥۹-٤٠٠ ًاضيأ دنسملا يف دمحأ هاورو

 هفعضو .هوحنب ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم ١٠١/١. قيقحتلا يف يزوجلا نباو

 . ٠٠١/١ قيقحتلا يف يزوجلا نباو ١/ ٠٤١ عمجلا يف يمشي



 °1۹ متاخلا باتك

 .ةريعشلا لثم ريغص ءيش :لاق ؟ ةصيصبرخ ءيش يآ :تلقف

 ي ةدارجلا نيع نم : :هریغ لاقو
 ةحابإ يف ةيواعم ثيدح :لوقي مالسإلا خيش تعمسو

 «هوحنو ملعلاو رزلاك درفملا ريغ ع عباتلا يف وه ًاعطقم بهذلا

 ضراغت الف «هريغو متاخلاك درفلا يف وه “ةصيصبرخلا ثيدحو

 ٠لا هللاو ءامهنيب

 .فيرحت وهو .ةصيرخ :عوبطملا يف (1)

 .۲۲۷ ٤/ ينخملا :يف هذه مرثألا ةياور رظنا (۲)

 نيع اهنأک صيصب اه «لمرلا يف یءارت يتلا ةا يه" : ۲ ةياهنلا يف لاق (۳)

 ھ.|"ةدارج

 بيرغ .يلحلا نم ءيش :يآ «ءةسيسّبله الو ةصيصبرخ هيلع ام :لاقيو
 ٥۹٤. /۱ يباطخلل ثيدحلا

 .فيرحت وهو .ةصيرخلا :عوبطملا يف )٤(

 )٥( یواتفلا عومجم :رظنا ۲۱/ ۸۸-۸۷.





 ¥۱1۹۷ نتفلا باتك

  نتفلا باتک

 هحیحص يف ملسم یور دقو :هللا همحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 يه ةنتف لكب سانلا ملعأل ينإ هللاو» :لاق ةفيذح ثيدح نم

 لوسر نوکی نا الإ ] يب امو «ةعاسلا نيبو ىنيب اميف ةنئاك

 وه باب يأ ىلع دواد يبا ننسل ةبسنلاب ميقلا نبا قيلعت ناکم يل نيبتي م (۱)
 باتك نم لوألا بابلا ىلع ناك اذه هقيلعت نأ رهظي يذلاو ءنتفلا باتك نم

 .اهلئالدو نتفلا ركذ باب :وهو «نتفلا

 هذه نأ یأر ميقلا نبا لعلف ءةفيذح نع ثيداحأ ةدع دواد وبآ هيف رکذ ثیح

 .ملعأ هللاو ءدواد وبآ هركذ ام بناج ىلإ ةمهم ثيداحألا

 دواد يبا ننس رصتخو ٤٤١/٤-٤٥٥ دواد يب ننس يف وه بابلا اذهو

 ١/ ۱۳۰-۱٤۳٩. يرذنملل

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو ءاطخ وهو [ال نأ] :لصألا يف (۲)

 يضاقلا ركذ ذإ ملسم حيحصل تاياورلا ددعت ىلع كلذ لمح نكمي الو

 هللا لوسر نوكي نأ الإ" :اذكه ةياورلا نأ ٤۲۸/۸ ملعملا لامكإ يف ضايع

 .خياشملا عيمج دنع ."ملسو هيلع هللا ىلص

 يلا يلإ رسا ام الإ «اهعيمجم ثدحتلا نم يمني ولع نم يب ام :ىنعلاو

 یار وا هعیذی ال نآ هرمآ هلعلو «يریغ هب ثدي ( ام ملسو هيلع هللا یلص
 هب ثّذدحم يذلا وهف «هب هصحخ الو هيلإ هَّرسي مل ام امأو «هعيذي ال نأ ةحلصللا

 .«هيف انأ ًاسلجم ثّدحي وهو» :ثيدحلا اذه يف لاق امك

 لامكإ لامكإو ٤۲۸/۸-٤۲۹ ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ :رظنا

 ۲٤۲/۷-۲٤۳. يبألل ملعملا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸

 «يريغ هثدحي ل ئيش كلذ يف يلإ رسا ملسو هيلع هللا یلص هلل
 انآ ًاسلجم ثدحي وهو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نکلو

 دعي وهو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ؛نتفلا نع هيف

 فيصلا حايرك نتف نهنمو ءًائيش نزذي نذكي ال ثالث نهنم :نتفلا
 كئلوأ بهذف :ةفيذح [ب /٠۲۲]لاق .رابك اهنمو راغص اهنم

 .'(«يریغ مهلك طهرلا

 رمع دنع انك :لاق ةفيذح نع قيقش نع نيحيحصلا ينو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ظفحي مكیآ» :لاقف

 فيكو :لاق «ءءيرحل كنإ :لاق .انأ :تلق :لاق ؟لاق امك ةنتفلا

 ةنتف :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :تلق ؟لاق

 ٌمايصلا اهرقَكُي راجو هدلوو هسفنو هلامو هلهأ يف لجرلا

 :رمع لاقف .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةقدصلاو ةالصلاو

 :تلقف لاق .رحبلا جومك جومت يتلا ديرآ اغنإو ديرأ اذه سيل

 :لاق .اقلغم ًاباب اهنيبو كنيب نإ ؟نينمؤملا ريمأ اي اهو كلامو

 یرحآ كلذ :لاق .رسکی لب ءال :تلق :لاق ؟حتفی مآ بابلا رسکیفآ

 ؟بابلا نم ملعي رمع ناك له :ةفيذحل انلقف :لاق .ًادبأ قلغي ال نأ

 رابخإ باب-٦ «ةعاسلا طارشأو نتفلا باتک يف ٤ ملسم حیحص )1(

 .ةعاسلا مايق ىلإ نوكي اميف ملسو هيلع هللا ىلص يلا



 ۱۹٩۹ نتفلا باتك

 سيل اثيدح هتثدح ينإ ءةليل دغ نود نأ ملعي امك معن :لاق

 :قورسمل انلقف ؟بابلا نم :ةفيذح لاسن نأ انبهف :لاق .ظيلاغألاب

 .'«رمع :لاقف «هلاسف .هلس

 يتلا ةنتفلا باب-۷١ «نتفلا باتك يف «حتفلا عم ٥۲/١۳ يراخبلا حیحص )1(

 .رحبلا جومك جومت
 ةنتفلا ف باب-۷ ءةعاسلا طارشأو نتفلا باتک يف €/YY1A ملسم حیحصو

 .رحبلا جومك جو يلا





 ۱۹۷۱ يدهملا باتك

 “يدهملا باتک

 اثا) :ثیدحو «(ةنسس نوثالث ېدعب ةفالخلا») ثيدح رکذ

 .باتکلا اذه يف بيوبت دجوي الو ٤/ ٤١١-٤۷۲. دواد يبآ ننس (۱)

 . ٠٥١/١ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ةرمس نب رباج ثيدح دنع

 مهلك «ةفيلخ رشع انثا مكيلع نوكي ىتح ًامئاق نيدلا اذه لازي ال» :لوقي

 .همهفآ ل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نم ًامالك تعمسف «ةمألا هيلع عمتجت

 .شيرق نم مهلك :لاق ؟لوقي ام :يبأل تلق

 ١١- ماكحألا باتك يف حتفلا عم ۲۲۲/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآو

 .فالختسالا باب

 شيرقل عبت سانلا باب-١ «ةرامإلا باتك يف ٠٤١۲/۳ هحیحص يف ملسمو

 .شيرق يف ةفالخلاو

 ءافلخلا يف ءاج ام باب-٩٤ «نتفلا باتک يف ٤٤٤/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 . "بيرغ حیحص نسح' :لاقو
 .«ةمألا هيلع عمتجت مهلك» :مهوق نودب هوجرخأ مهتثالث

 .هرصتخ يف يرذنملا هركذي لو «يدهملا باتك يف ثيدحلا اذه دواد وبأ جرحي مل (۲)

 .ءافلخلا يف باب- ٩ «ةنسلا باتک يف ۳۷ ٥ هننس يف دواد وبآ هجرخآ ثیدحلاو

 ءةفالخلا يف ءاج ام باب-۸٤ «نتفلا باتک يف ٤/ ٤٤٤ هعماج يف يذمرتلاو

 ."نسح ثیدح" :لاقو

 .هنع هللا يضر ةنيفس ثيدح نم امهالك

 ۳۸۸٤. -۳۸۸۲ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۷۲

 .'«ةفيلخ رشع

 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ؟عمجلا فيكف :ليق نإف

 نيئالثب ةردقملا ةفالخلا نإف ؛نيثيدحلا نيب ضراعت ال :ليق

 .ةوبنلا ةفالخ يه ةنس

 ملسو هيلع هللا یلص يلا نزوو ةركب يبآ ثيدح يف امك

 هيلع هللا یلص يلا لاقف» :هیفو «يتایسو «هناحجرو رکب يباب

 .«ءاشي نم كلملا هللا يتؤي مث «ةوبن ةفالخ :ملسو

 ةفالخ اهنإ :مهتفالخ يف لقي ملف رشع انثالا ءافلخلا امأو

 ةمئألا صتخاو «كرتشم وهو «ءافلخلا مسا مهيلع قلطأ نكلو «ةوبن

 يهو «ةوبنلا ةفالخ يهو «ةفالخلا يف ةصيصخب مهنم نودشارلا

 :ةنس نيثالثب ةردقملا

 .ًاموي نيرشعو نينثاو رهشأ ةثالثو نيتتس قيدصلا ةفالخ -
 .لايل عبرأو رهشأ ةتسو نينس رشع باطخلا نب رمع ةفالخو -

 .ًاموي رشع ىنثا الإ ةنس رشع يبثا نامشع ةفالخو -

 .قباسلا ةرمس نب رباج ثيدح وه )١(

 .ءافلخلا يف باب-۹ «ةنسلا باتک يف ۰ 0 دواد يبآ ننس (۲)

 ۳۸۷١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ۱۹7۳ يدهملا باتك

 رشع ةعبرأ الإ رهشآ ةئالثو نينس سم يلع ةفالخو -
 .نيعبرأ ةنس يلع لتقو .ًاموي

 .ةنس نوثالث ةوبنلا ةفالخ هذهف

 نب متاح وبأ مهنم ةعامج لاق دقف ءرشع "'انثإلا ءافلخلا امأو

 ءافلخلا اوركذف «زيزعلا دبع نب رمع مهرخآ نإ :هريغو نابح
 نب ناورم مث «ديزي نب ةيواعم مث «هنبا ديزي مث «ةيواعم مث «ةعبرألا

 نب ناميلس مث «كلملا دبع نب ديلولا مث «هنبا كلملا دبع مث «مكحلا
 ةئاملا سأر ىلع هتافو تناكو «زيزعلا دبع نب رمع مث «كلملا دبع

 يف نيدلا ناكو «نورقلا ريخ وه يذلا لضفملا [1/۲۲۲]نرقلا يهو

 .عقو ام عقو مث «ةزعلا ةياغ يف نرقلا اذه

 مهيلع عقوأ اغإ ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ ىلع ليلدلاو

 ثيدحلا يف هلوق ءةوبنلا ةفالخ ريغ يف كلملا ىنعمب ةفالخلا مسا

 :ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدح نم حيحصلا

 ام نولعفيو «"نوملعي ام نولمعي ءافلخ يدعب نم نوکيس»
 «“نوملعي ال اب نولمعی ءافلخ مهدعب نم نوکیسو «نورمؤي

 .فيرحت وهو .انثإ :عوبطملا يف )١(

 . ۱١/ ۳۷-٤٨ نابح نبا حیحص رظنا (۲)

 .!!!نولوقي :ىلإ تفرح عوبطملا يفو ءاطخ وهو «نولمعي :لصألا يف (۳)

 .هل يعاد ال دمعتم فيرحت وهو .نولوقي :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۷4

 «ملس كسمأ نمو «ئرب رکنأ مف ‹«نورمۇي هل ام نولعفيو

 .«عباتو يضر نم نکلو

 .اطخ وهو .نم :عوبطملا يف (1)

 هدنسم يف ىلعي وباو «ناسحإلا عم ٤٤/٠١ هحیحص يف نابح نبا هجرخآ (۲)
 . ۱۵۷-۱٥۸ /۸ یربکلا ننسلا يف يقهیبلاو ۰

 .¥۹ N دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هححصو



 ¥۱۹ دودحلا باتك

(1( 

 دودحلا باتک

 .(۳) :مقر بابلا . ٤-٥۳۷ دواد يبأ ننس

 .۲۰۸-۲۰۲ ٢/ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 يعار اولتق نيذلا ةصق اهيف ثيداحأ ةدع بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 .ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 ةنيرع نم لاق وأ لكع نم ًاموق نأ كلام نب سنأ نع ةبالق يبأ ثيدح اهنم

 لوسر مهل رمأف ءةنيدملا اووتجاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدق

 ءاهنابلأو املاوبأ نم اوبرشي نأ مهرمأو حاقلب ملسو هيلع هللا یلص هللا

 اوقاتساو «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يعار اولتق اوحص املف ءاوقلطناف

 ينلا لسرأف «راهنلا لوأ نم مهربخ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا غلبف «معتلا
 رماف ‹مهب ءيج ىتح راهنلا عفترا امف «مهراثآ يف ملسو هيلع هللا یلص

 نوقستسي ةرحلا يف اوقلأو < «مهنيعأ رَمَسو «مهلجرأو مهيديأ تعطقف مهب

 .«نوقْسْي الف

 هللا اوبراحو مهناميإ دعب اورفكو اولتقو اوقرس موق ءالؤهف :ةبالق وبأ لاق

 .هلوسرو
 باب-١٠ ءوضولا باتك يف «حتفلا عم ٠٠٠/١ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .اهضبارمو منغلاو بوادلاو لبإلا لاوبأ

 مکح باب-۲ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹۷-۱۲۹۸ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .هوحنپ .نيدترملاو نيبراحلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۷٩

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ينلا "لمس امنإ» :لاق سنأ نع هحيحص يف ملسم ركذ دق

 ."«ءاعرلا نيعأ اولمس مهنأل كئلوأ نيعأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اوعطقف «يعارلاب اولثم دق اوناك ءالؤه نأ قاحسإ نبا ركذو

 ىلع ًاتيم ةنيدملا لخدأف «هينيع يف كوشلا اوزرغو «هيلجرو هيدي

 ."ةفصلا هذه

 :يف هقاس هنإف كلذ ىلع لدت هحيحص يف يراخبلا ةمجرتو

 .“"هركذف ؟قرحي له ملسملا قرح اذإ باب

 زع هللا لوق ليوأت-۷ «ميرحتلا باتك يف ۱٠۸/۷-٠٠۹ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ِضرألا يِف َنْوَعْسَيَو ةّلوسَرَو هللا نوُبراحُب يلا ُءازَج الإ :لجو

 ىنعمب وهو «كوشلاب اهؤقف وه :ليقو .اهريغ وأ ةامع ةديدجب اهاقف :يأ )١(

 ٤٠١١. /۲ ةياهنلا :رظنا .رْمسلا

 نم «نيدترملاو نيبراحنا باب -۲ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹۸ /۳ ملسم حیحص (۲)

 .هب سنا نع يميتلا ناميلس ثيدح
 ثوعبلاو ايارسلا باتك رظناو ۲۹٠/٤. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۳)

 يرمعلا ةليام وبأ كيرب روتكدلا انخيش ةليضفل ةكمو ةنيدملا لوح ةيوبنلا
 . ۲٠٤ :ص

 بابلا «ريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠۷۷-۱۷۸ يراخبلا حيحص )٤(

 .؟قرحُي له ملسملا كرشملا قرح اذإ باب :هيف بابلا ةجرتو ٠١١ :مقر



 %۹۷ دودحلا باتك

 ."ةفصلا لهأ نم اوناك مهنأ ًاضيأ يراخبلا ركذو

 ."اوتام یتح مهمسحجب | هنآ رکذو

 قي مل باب-۱۷ «دودحلا باتک يف «حتفلا عم ۱۱۳/۱۲ يراخبلا حیحص (۱)

 .سنآ نع ةبالق يبأ ثيدح نم .اوتام ىتح نوبراحلا نودترملا

 مسح ل باب-۹ «دودحلا باتك يف «حتفلا عم 11۳/1۲ يراخبلا حيحص (۲)

 ثيدح نم .اوكله ىتح ةدرلا لهأ نم نيبراحلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مکح باب۲ «ةماسقلا باتک ف ۱۲4۸/۲۳ هحیحص ي ملسم هجرحخأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۷۸

 هيف عفشُي دحل ا يف باب
 بهذ دق ثيدحلا اذهو :لاق مث "ةيموزخملا ثيدح ركذ

 .قاحسإو "دما مامإلا هيلإ

 ةاورلا رئاس نيب نم درفت ًارمعم نأب ثيدحلا سانلا ضعب لعأو

 ىسوم نب بويأو سنويو ثيللا نأو «ثيدحلا اذه يف ةيراعلا ركذب

 .مهمواقي ال رمعمو «“«تقرس» :اولاقو «يرهزلا نع هوور

 )٤(. :مقر بابلا ٤/ ٥۳۸-۳۹ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۰۹-۲۱۲ /۱ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع رمعم ثيدح وه (۲)

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا رمأف هدحجتو عاتملا ريعتست ةيموزخ ةأرما تناك»

 .(اهدی ملسو هيلع هللا یلص ينلا عطقف :لاق .ثيدحلا ...اهدي عطقب

 عطق باب-۲ «دودحلا باتک يف ۱۳۱١/۳ هحیحص يف ملسم هجرحخأو

 . ...هريغو فيرشلا قراسلا

 ء(١١/١۱١ ةمادق نبال ينغملاو ٠١١/۲ دجملل ررحا :ةلبانحلا بهذمل رظنا (۴)

 ۲٠۳/٠١. يوادرملل فاصنإلاو

 )٤( يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا ٢/ ۰۲۱۲ينغملاو 1۲ .

 :هاورف ثيللا ثيدح امآ )٥(

 ةيهارك باب-١١ «دودحلا باتك يف «حتفلا عم ۸۹/١١ هحيحص يف يراخبلا

 .ناطلسلا ىلإ عفر اذإ حلا يف ةعافشلا
 قراسلا عطق باب-۲ «دودحلا باتک يف ۱۳٣٣/۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...هریغو فيرشلا



 1۹⁄۹ دودحلا باتك

 "'فيرعتلل ةيراعلا دحج فصو ركذف «تبث ولو :اولاق
 ."عطقلا ببس هنأ ال درجلا

 :لطابف رکذ اب هلیلعت اماف
 عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ینجلا كلام وبأ هاور دقف

 لاقف «هكسمت مث سانلل يلحلا ريعتست تناك ةارما نأ» :رمع نبا نع
 ءهلوسرو هللا ىلإ ةآرملا هذه بتتل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق مث «موقلا ىلع ذخاأت ام ٌدرتو

 .يئاسنلا هركذ .«اهعطقاف اهديب ذخف لالب اي مق

 هوحنب عفان نع هللا ديبع نع قاحسإ نب بیعش هاورو

 «دودحلا باتک يف ۱۳۱١ /۳ هحیحص يف ملسم :هاورف سنوي ثیدح امو -

 . ...هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب-۲

 عم ۱۱١/۷ هحیحص يف يراخبلا :هاورف یسوم نب بویأ ثیدح امآو -
 .ديز نب ةماسأ ركذ باب-۸٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف «حتفلا

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 .فيرحت وهو .فيرعتلل وه اغنإ :عوبطملا يف (۲)
 .۲۱۲ ٢/ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا (۳)

 .ينجلا مشاه نب ورمع :وه )٤(

 امو ًازرح نوكي ام-١ «قراسلا باتك يف ٤٤١/۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس ()

 .نوکی ال

 ۳٤١. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸۰

 ام يدؤتلو ةأرملا هذه بتتل») :هيف لاقو ًاضيأ یئاسنلا هرکذ «ءاوس

 .'«تعطقف اهب رمأف «لعفت ملف ًارارم اهدنع

 .درجلا فيرعتلل فصولا اذه ركذ نإ :لاق نم لوق لطبي وهو

 ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب بويآ نع نایفس هاورو
 ًاعاتم ريعتست [ب/۲۲۲] ةيموزخم تناك» :تلاق ةشئاع نع

 ءاهيف ملکو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لإ تعفرف «هدحچتو

 ."ىئاسنلا هركذ .«اهدي تعطقل "ةمطاف تناك ول :لاقف

 ةورع نع يرهزلا نع يبأ ينربخأ بيعش نب رشب هاورو
 ‹«نوفرعي سانآ ةنسلأ ىلع ةأرما تراعتسا») :تلاق ةشئاع نع

 كلت عطق مث :هرخآ يف لاقو ثيدحلا ركذف «ملسو هيلع هللا ىلص

 امو ًازرح نوكي ام-١ «قراسلا باتك يف ٤٤١/۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس )١(

 .نوکی ال

 .لسرم وهو ٤٥٤١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ف تسيل ةدايزلا هذه نکكلو .دارملا وهو .دمح تنب ةمطاف :عوبطملا يف )۲(

 !!!يئاسنلا ننس يف تسيلو «لصألا

 ظافلأ فالتخا ركذ-٦ «قراسلا باتك يف ٤٤۳/۸ ىبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 .تقرس يتلا ةيموزخملا يف يرهزلا رخل نيلقانلا
 ٤0٤0. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ۱۹۸۱1 دودحلا باتك

 .اضیآ يئاسنلا هركذ .«ةآرملا

 نب ديعس نع ديزي نب ديعس نع ةداتق نع ماشه هاورو

 سانا ناسل ىلع ًايلح تراعتسا موزخ ينب نم ةأرما نأ» :بيسلملا

 هرکذ .«تعطقف ملسو هيلع هللا یلص ينلا اهب رمأف «هتدحجف

 .اضيأ يئاسنلا

 .دمحلا هلو ثيدحلا حص دقف

 كلذ نإف «ةقرسلا نيبو ةيراعلا دحج ركذ نيب يفانت الو

 .ةقرسلا مسا يف لخاد

 اوركذو «"ةيراعلا تدحج اهنإ" :اولاق نيذلا ءالؤه نإف

 كلذ ىلع اوقلطأف "تقرس اهنإ" :اولاق «ببسلا اذه اهعطق نأ

 نأ ًاعرش تبثو «قراس كلذ لعاف نأ ةغل تبثف «ءةقرسلا مسا

 .ديلا عطق هلح

 تبثيف ءةغللا يف سايقلا ةقيرط كولس نم ىلوأ ةقيرطلا هذهو

 ظافلأ فالتخا ركذ ٦- ءقراسلا باتك يف ٤٤٤/۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (1)

 .تقرس يتلا ةيموزخملا يف يرهزلا ربل نيلقانلا
 ٤٥٤۸. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 امو ًازرح وكي ام-١٠ «قراسلا باتك يف ٤٤١/۸ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۲)

 .نوکی ال

 .لسرم وهو ٥٤٤(٤« :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸۲

 .هيف مكحلا تبثي مث «قراسلا ىلع ًاسايق ءةغل ًاقراس نئاخلا نوك

 ةغل دحاجلل قراسلا مسا لوانت نوكي هانركذ ام ىلعو

 .ًاقراس هل ةباحصلا ةيمست ليلدب

 ًارمخ هريغو رمتلا ذيبن ةيمست نم مدقت ام ءاوس اذه ريظنو
  .ًاقراس شابنلا ةيمست كلذكو «'ًاسايق ال ةغل

 ءرثؤملا هنأ ال «"فيرعتلل ةيراعلا دحج ركذ نإ" :مهوق امأو

 نم بهذل -الكو ىشاحو- هلثم حص ول داسفلا ةياغ يف مالكف

 .فاصوألا ىلع ةبترتملا ماكح ألا ةماع انيديأ

 اهلثم نوري الو «ملعلا ةمئأ اهيضتري ال ةقيرط هذهو

 .عابتألا نم نيدلقملا ضعب اهكلسي اغنإو ءننسلا
 اذهب هعطق ناكل ءًاقراس ىمسُي ال ةيراعلا دحاج نأ تبث ولو

 وأ قراسلا ررض لثم هررض نإف ؛سايقلا قفو ىلع ًايراج ثيدحلا
 .ظفحلاو زارحإلاب قراسلا نم زارتحالا نكمي ذإ ؛رثكأ

 ءاهيلإ ةسام ةرورضلا غلبت يتلا ةديدشلا ةجاحلاف ةيراعلا امأو

 .تاجاحلا دشأ نم اهيلإ مهنيب اميف سانلا ةجاحو

 ءاهبوجو ىلإ ءاملعلا "[نم] بهذ نم بهذاذهو

 يف نيلوقلا دحأو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك بهذم وهو

 ؟يه ام رمخلا باب )٤(- ءةبرشألا باتك يف (۱)

 .لصألا يف تسيل «قايسلا اهيضتقي ةدايز (۲)



 ۹۸۴۳ دودحلا باتك

 .دمحا بهذم

 «سانلا لاومآ ظفح ىلإ قيرط اهدحاج ىلع عطقلا بيترتف

 .احوتفم فورعملا اذه باب كرتو

 دس ىلإ يضفي هنإف «عطقي ال دحاجلا نأ ملع اذإ امأو

 .بلاغلا يف ةيراعلا باب [[//1

 ؛سلتخملاو بهتنملا نود عطف امنإ قراّسلا نأ ةلاسملا رسو

 لعفي اغنإ هنإف .سلتخملاو بهتنملا فالخب ءهنم زرحتلا نكمي ال هنأل

 .كلاملا زارتحا مدع دنع كلذ

 هيلإ اوعدت رمأ «سانلا نيب اميف ةيراعلا نأ انركذ دقو

 هتيانج يف ديلا عطق ناكف «هنم زارتحالاو هس نكي الف ءةجاحلا

 .قيفوتلا لابو «ةقرسلا ةيانج يف اهعطقك

 1/١ فاصنإلاو ٠٠٤١ /۷ يملا :رظنا (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۱۹۸4

 رارم قرس اذإ باب

 يرذنملا مالكو “و ولتقاف ةعبارلا يف داع نإف» :ثيدح ركذ

 ."لتقي ال هنأ ىلع ةمألا نم عاجإلاو :هلوق ىلإ

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )۲١(. :مقر بابلا ٤/ ٠٠٦٠-٠٦۷« دواد يبأ ننس )١(

 .ًارارم قرسي قراسلا

 نع ردكنملا نب دمحم نع ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم ثیدح دنع
 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ قراسب ءيج» :لاق هللا دبع نب رباج

 ءيج مث «عطقف :لاق .هوعطقا :لاقف .قرس اغنإ هللا لوسر اي :اولاقف «هولتقا

 :لاق .هوعطقا :لاقف .قرس امنإ هللا لوسر اي :اولاقف .هولتقا :لاقف ءةيناثلا هب

 :لاقف «قرس اغنإ هللا لوسر اي :اولاقف .هاولتقا :لاقف ءةثلاثلا هب ءيج مث «عطقف

 لاق .قرس امنإ هللا لوسر اي اولاقف .هولتقا :لاقف ءةعبارلا هب يتأ مث .هوعطقا

 مث ءانلتقف هب انقلطناف :رباج لاق .هولتقا :لاقف «ةسماخلا هب يتأف .هوعطقا

 .(ةراجحلا هيلع انيمرو «رثب يف هانيقلأف هانررتجا

 عطق باب-١٠ «قراسلا باتک يف ۸-٤١۹ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 نب بعصمو «ركنم ثيدح اذهو" :لاق مث .قراسلا نم نيلجرلاو نيديلا
 ."ملعأ ىلاعت هللاو «ثيدحلا يف يوقلاب سيل تباث

 ۰ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ركذ دعب همالك يف يرذنملا هركذ دق نوكي وأ ءقباسلا ثيدحلا ديري هلعل (۲)

 .يتأي ام رظناو .ملعأ هللاو «دواد يبا ثيداحأ

 دعب هلوق ىوس ۲۳۸/٦ رصتخملا نم عوبطملا يف يرذنملل مالك ىلع فقأ مل (۳)

 وه -اذه- تباث نب بعصمو" :يرذنملا لاقف يئاسنلا مالكو ثيدحلا جیرخت



 1۹۸0 دودحلا باتك

 :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 تباث نب بعصم ثيدح نم يئاسنلا هاور دق ىنعملا اذهو

 .مدقتملا وهو ءرباج نع ردكنملا نب دمحم نع
 فسوي انثدح دام انئدح لیمش نب رضنلا ثیدح نم هاورو

 يتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ» :بطاح نب ثراحلا نع

 اوعطقا :لاق .قرس امنإ هللا لوسر اي :اولاقف .هولتقا :لاقف «صلب

 رکب يبأ دهع ىلع قرس مث «هلجر تعطقف «قرس مث :لاق .هدی
 :ركب وبأ لاقف «ةسماخلا ًاضيأ قرس مث ءاهلک همئاوق تعط یتح

 .هولتقا :لاق نيح اذهب ملعأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک

 يودعلا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم هللا دبع وبآ
 ه.ا"ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض دقو .يندملا

 .هصنب عوبطملا يف همالك اذه

 نبا مالک نم يتايس ام كلذل لدي «عوبطملا نم يرذنملا مالك طقس هلعلو

 «خلا "...رمخلا براش لتق نم -يرذنملا يا هركذ ام امأو" :هلوق وهو ميقلا

 يف ۲۸۹/٦ يف هوحن دج ويو «بابلا اذه يف عوبطملا يف مالكلا اذه دجوي ال ذإ

 يف داع نإف» ثیدح دواد وبآ رکذ هیفو «رمخلا برش يف عباتت اذإ باب-۷

 .(هولتقاف ةعبارلا

 كلذ تحت ًاجردنم بابلا اذه يف هللا هحر ميقلا نبا مالك نوکی نآ هبشألاو

 .ملعأ هللاو «بابلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۸٩

 ناكو ريبزلا نب هللا دبع مهنم «هولتقيل شيرق نم ةيتف ىلإ هعفد مث
 اذإ ناکف «مهيلع هورّمأف .مکیلع ينورّمأ :لاقف «ةرامإلا بحب

۳ 
 ((هولتق یتح هوبرض برض

 .احيحص ًاثيدح بابلا اذه يف ملعأ الو :يئاسنلا لاق

 لاق دقف "ةعبارلا دعب رمخلا براش لتق نم هركذ ام امأو

 اذهو «عامجإلاب كورتم ةعبارلا يف هلتقب رمألا نإ :ءاملعلا نم ةفئاط

 .“هريغو يذمرتلا هرکذ يذلا وه

 نم لجّرلا عطق باب-١٠ «قراسلا باتك يف ٤1٤-٠٠٥ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (1)

 22 :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .ديلا دعب قراسلا

 ٤/ ۳٤۸. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 عباتت اذ باب-۳۷ «دودحلا باتک ېن ٨۲٤/٤-٥۲٣ هننس يف دواد وبا هرکذ (۳)

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم .رمخلا برش يف
 تاياورلا ركذ-١٤ ءةبرشألا باتك يف ۷۱١/۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هاورو

 .رمخلا برش يف تاظلغملا

 .ًارارم رمخلا برش نم باب-۱۷ «دودحلا باتک يف ۸٥۹ /۲ هننس يف هجام نباو

 ٣۷٣٤. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 برش نم ءاج ام باب-١۱ «دودحلا باتک يف ٤ هعماج يف يذمرتلا لاق )٤(

 ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو" :لاق «هولتقاف ةعبارلا يف داع نمو هودلجاف رمخلا
 مهنيب ملعن ال ملعلا لهأ هَّماع دنع -ةعبارلا يف رمخلا براش لتق مدع يأ-
 .ه.١"ثيدحلاو ميدقلا يف كلذ يف ًافالتخا

 .۲۱۷/۱۱ ملسم حیحص ىلع يوونلا حرش :رظناو



 ۹A۷ دودحلا باتك

 ىلص يتلا ناو «رامح نب هللا دبع ثيدحب خوسنم وه :ليقو

 ."ةعبارلا يف هلتقي م ملسو هيلع هلا
 ثيدحل :لاقف ؟هتکرت مل :هل لیق دقو :دمحا مامإلا لاقو

 ۳.0 (ٹالث یدحإب الإ ملسم ءیرما مد لج ال» :نامثع

 هيلع هللا ىلص ينلا دهع ىلع ناك الجر نآ باطخلا نب رمع ثیدح وه (۱)

 یلص هللا لوسر كحضُي ناکو ءًاراح بقي ناکو هللا دبع همسا ناک «ملسو

 يتاف «بارشلا يف هدلج دق ملسو هيلع هللا یلص يلا ناکو «ملسو هيلع هللا

 !هب ىتؤي ام رثکأ ام «هنعلا مهللا :موقلا نم لجر لاقف «دلُجف هب رماأف «ًاموی هب

 هللا بحي هنإ تملع ام هللاوف «هونعلت ال ملسو هيلع هللا یلص يلا لاقف

 .(هلوسرو

 ام باب-١ «دودحلا باتك يف «حتفلا عم ۷۷/٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .ةلملا نم جراخج سيل هنأو رمخلا براش نعل نم هركي
 وفعلاب رماي مامإلا باب-۳ «تایدلا باتک يف ٤/ ٠٤١ هننس يف دواد وبآ هاور (۲)

 .مدلا يف

 ئرما مد لح ال ءاج ام باب-۱ «نتفلا باتک يف ٤/ ٤٠١ هعماج يف يذمرتلاو

 ."نسح ثیدح اذه" :لاقو .ثالث یدحإب الإ ملسم

 .دترملا يف مكحلا-١٠ «ميرحتلا باتك يف ۱۹/۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ملسم ئرما مد لج ال باب-١ «دودحلا باتک يف ۸٤۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ثالث يف الإ

 ۳۷۸١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 . ۱۳۹/۲-۱٤١ ۍناه نبا لئاسم :رظنا (۳)



۹A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .رظن هلک كلذ ينو

 :عاجإ الف هفالخ ىلع عاجإلا یوعد ام -

 يف هب ينوتئا :ورمع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع لاق
 .هلتقأ نأ يلعف ءةعبارلا

 .”فلسلا ضعب بهذم اذهو

 توبثب متي اغإف «رامح نب هللا دبع ثیدحب هخسن ءاعدا امأو -

 .هلتقب رمألل هتافانمو ءةعبارلا دعب هب نايتإلاو هرخأت

 الإ ملسم ءیرما مد لحم ال» :ثیدحب هخسن یوعد امأو -

 .صاخ لتقلا ثيدحو «ماع هنأل حصي الف ««ثالث ىدحاإب

 هنكلو ءًأمتحح سيل هلتقب رمألا نأ ليلدلا هيضتقي يذلاو

 اورجزني ملو رمخلا نم سانلا رثكأ اذإف ءةحلصملا بسحب ريزعت
 .لتق هيف لتقي نأ مامإلا یآرف «دحلاب

 هيف قلحيو "هرم هيف يفني هنع هللا يضر رمع ناك اذهو

 نسحلا ةياور نم ۱۹۱/۲ هدنسم يف دمحا :ورمع نب هللا دبع نع هاور (۱)

 ٤١. :ص متاح يبأ نبال ليسارملا يف امك ةلسرم هنع هتياورو «هنع يرصبلا

 فقأ ملو ٥۱۷/٤ ماكحإلا يف مزح نبا هنع هرکذ دقف «رمع نب هللا دبع امأ

 .ادنسم هيلع

 .۳۹۹/۱۱-۳۷۰ یلحما :رظنا .مزح نبا هب لاق (۲)

 بيرغت ٤۷- ةبرشألا باتك يف ۷۲۲/۸ ىبتجلا يف هنع يئاسنلا هجرخأ (۳)



 ۱۹۸۹ دودحلا باتك

 لوسر هيف دلج دقو «"نینامث هيف دلجو «'ةرم [ب /۲۲۳1 سارلا

 ."'نیعبرآ هنع هللا يضر رکب وبآو ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .ةحلصملا بسجب ريزعت وه امنإو ءأدح سيل ةعبارلا يف هلغقف

 حص نإ قراسلا لتقب رمألا ثيدح جرختي اذه ىلع امنإو

 . هلع هللاو

 .رمخلا براش

 ٦ :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ۲۳۱/۹-۲۳۳ و ۳۸۲ /۷ نیفلتخ نیقیرط نم هفنصم يف قازرلا دبع هاورو

 ٠۲۱/۸. یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو
 نم ۲۳۲/۹-۲۳۳ فنصملا يف قازرلا دبع هاور امنإو «هلعف نم هيلع فقأ ۾ (۱)

 .هركني ملو باطخلا نب رمع غلبو «صاعلا نب ورمع لعف
 باب-٤ ءدودحلا باتک يف ‹حتفلا عم 1۷/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .ديزي نب بئاسلا ثيدح نم .لاعنلاو ديرجلاب برضلا
 دح باب -۸ «دودحلا باتک ين ۱۳۳۱ ۰۱۳۳۰ /۳ هحیحص يف ملسم هاورو

 .كلام نب سنأ ثيدح نم «رمخلا

 دح باب -۸ «دودحلا باتک يف ۱۳۳۱-۱۳۳۲ /۳ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .بلاط يبآ نب يلع ثيدح نم «رمخلا

 .(يلع امنإو) :ناكم ء(ىلعو) :عوبطملا يف )٤(
 ررق ثيح ٤۸۳ /۷ ىواتفلا عومجم رظنا .ةيميت نبأ مالسإلا خيش هررق ام اذهو )٥(

 ءزاوجلا عني ال بوجولا خسنو «خوسنم ةعبارلا يف رمخلا براش لتق بوجو نأ
 .كلذ يف ةحلصللا مامإلا ىأر اذإ هلتق زوجيف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 )ج رلا باب

 :هللا هر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 يبا نب ديز ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا یور دقو

 نع يسودلا ضاهضملا نب نمهحرلا دبع نع ريبزلا يبأ نع ةسينأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلام نب زعام ءاج» :لاق ةريره يبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لاقف .انز دق دعبألا :هل لاقف ملسو

 :لاقف ءةيناثلا هاتأ مث «جرخأو درطف هب رمأ مث ؟انزلا ام كيردي امو

 ؟انزلا ام كيردي امو كليو :لاقف ءانز دق دعبألا نإ هللا لوسر اي

 انز دق دعبألا نإ هللا لوسر اي :لاقف «ةثلاثلا هاتأ مث «جرخأو درطف

 ام لثم ًامارح “"ةأرما تيتآ :لاق ؟انزلا ام كيردي امو كليو :لاق

 :لاقف «ةعبارلا هاتأ مث «جرخأو درطف هب رمأف .هتأرما نم لجرلا يتأي

 ؟انزلا ام كيردي امو «كليو :لاق .انز دق دعبألا نإ هللا لوسر اي

 رکذف .«مجري نأ هب رمأف .معن :لاق .تجرخأو تلخدأ :لاق

 ةمجرتو .(۲۳) :مقر بابلا ء۹4٦٥ ٤/ دواد يبآ ننس يف وه بيوبتلا اذه )١(

 .مجرلا يف باب :هيف بابلا
 دواد وبآ اهركذ يتلا ثيداحألا ىلع وه اذه ميقلا نبا قيلعت نأ رهظي يذلاو

 ننس رصتخ يف يهو .كلام نب زعام ةصق اهيف يتلاو ٥۷۳/٤-٥۸٤ هننس يف

 ۲٤٤/١-٠٥۲. يرذنملل دواد يبآ

 .اطخ "نم" ةدايزب .ةأرما نم :عوبطملا يف (۲)



 1۹4۱ دودحلا باتك

 .'«سمغني ةنجلا راهنأ نم رهن يفل نآلا هنإ» :هيف لاقو ثيدحلا

 لقتسي ال عبرألا نود ام نأو «رارقإلا ددعت يف حيرص اذهو

 .دحلا باچيإب
 .سلجملا ددعت رتعا نمل ةجح هيفو

 نع بوي ثيدح نم هحيحص يف ًاضيآ نابح نبا یور دقو
 نب زعام مجر امل ملسو هيلع هللا ىلص يلا نآ» :رباج نع ريبزلا يبأ

 .«ةنجلا راهنآ يف ضخضختب هتیأر دقل لاق كلام

 .ناسحإلا عم 5-۲6۷ نابح نبا حیحص )1(

 .ناسحإلا عم ۲٤۸/۱۰ نابح نبا حیحص (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۹۲

 “'ةنيهج نم اهجرب رمآ يتلا ةأرملا يف باب
 :"بابلا ءانثأ يف هللا همر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ؟ال مآ هل رفح له زعام ثیدح يف فلتخا دقو

 انرمآ ال» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ملسم حيحص يفف

 انجرخ «كلام نب زعام مجرن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هانيمرف انل ماق نكلو «هانقثوأ الو «هل انرفح ام هّللاوف «عيقبلا ىلإ هب

 ضرع يف انل بصتنا ىتح «دتشی جرخف «یکتشاف «فزخلاو ماظعلاب
 ."فثيدحلا ««ةرحلا

 ةأرملا باب :هيف بابلا ةمجرتو )٠١(. :مقر بابلا ٤/ ٥۹١ دواد يبآ ننس )١(

 .ةنيهج نم اهمجرب ملسو هيلع هللا ىلص يلا رمأ يتلا

 ۲٣٠/۰٢. دواد يبآ ننس رصتخو

 هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةركب يبأ ثيدح دنع ميقلا نبا مالك نأ رهظي يذلاو

 .ةودنكلا ىلإ امه رفحف ةأرما مجر ملسو

 .۳۷۳ ٤ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص ف ينابلألا هححصو

 . ٠٠١/٠١ برعلا ناسلو ١/ ۲٠۸ ةياهنلا :رظنا.هزرعمو يدثلا سار :ةودنلاو

 .(بابلا ءانثأ) :ناكم ء(ديعس يبأ ثيدح) :عوبطملا يف (۲)

 ذإ :ضح اطخ وهف ءةراشإلا نودو «لصألا يف ال دمعتم فيرحت هنأ قوفو

 .ةتبلأ ديعس يبأل ثيدح بابلا اذه يف سيل

 !!!اذه لبق يذلا بابلا نم عوبطملا ين اذه ميقلا نبا مالك لعُج دقو

 ىلع فرتعا نم باب-٥ ءدودحلا باتک یف ۱۳۲۰-۰۱۳۲۱ /۳ ملسم حیحص (۳)



 ۱۹۳ دودحلا باتك

 :لاق "[هيبآ نع] ةديرب نبا نع ًاضيأ ملسم حيحص ينو
 اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلام نب زعام ءاج

 دغلا نم ناك املف «هّدرف .ينرهطت نأ ديرأاف تينز ينإ هللا لوسر

 لوسر لسراأف «ةيناثلا هدرف «تينز دق ينإ هللا لوسر اي :لاقف هاتأ

 نوملعت له :لاقف هلهأ ]1/۲۲٤[ ىلإ ملسو هيلع هللا یلص هللا

 لقعلا ينو الإ هملعن ام :اولاقف ؟اعيش هنم "نورکنت ؟اسأب هلقعب

 هنع لاسف ًاضيأ مهيلإ لسرأف ةثلاثلا هاتاف «ىرن اميف انيحلاص نم

 «ةرفح هل رفح ةعبارلا ناك املف «هلقعب الو هب ساب ال هنآ هوربخأف

 ."”ثیدحلا ركذف «مجرف هب رمآ مث
 لدت “زعام ثیدح قرط رئاس نارمآ هيف ثیدحلا اذهو

 :امهفالخ ىلع

 .ینزلاب هسفن
 هدنسم ف دمحأل ره هالعأ روكذملا ظفالاف الإو «ميقلا نبا هرکذ ام ينعي

11/۳ 

 .ملسم حيحص نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ةراشإ نودو عاد نود "له" ةدايزب .نوركنت له :عوبطملا يف (۲)

 هسفن ىلع فرتعا نم باب-٥ «دودحلا باتک يف ۱۳۲۳/۳ ملسم حیحص (۳)

 .ینزلاب

 .اطخ وهو .كلام :عوبطملا يف (6)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹٤4

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ديدرتو هنم رارقإلا نأ :امهدحأ

 .ةددعتم سلاجم يف ناك

 .دحاو سلجم يف ناك كلذ نأ ىلع لدت ثيداحألا رئاسو

 .هيف رفحلا ركذ :يناثلا

 لدیو «مهو "هيف رفحلاو «هل رفح مل هنآ هثیدح يف حیحصلاو

 .هوعبتو بره هنأ هيلع
 .رجاهم نب ریشب ظفح ءوس نم ملعأ هللاو اذهو
 سلجم يف ناك امنإ هديدرت نإ دمحأ مامإلا لوق مدقت دقو

 "." ر جاهم نب ریشب خیشلا كلذ الإ دحاو

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .فيرحت وهو .رجاهم نبا خيشلا :عوبطملا يف (۲)

 ثيدح هركذ لبق ٦/ ٠٠٠ هرصتخ يف يرذنملا مالك يف مدقت دمحأ مامإلا لوق (۳)

 .بابلا

 وهو «هترهظتسا نأ قبس ام ىلع وه ميقلا نبا مالك نأ ىلع لدي امم اذهو

 يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلع ال «بابلا اذه يف ةرکب يبأ ثيدح ىلع

 .ملعأ هّللاو «ننسلا بيذهت نم عوبطملا يف وه امك ءقباسلا بابلا



 °114 دودحلا باتك

 .بابلا رخآ ىلإ يرذنملا مالك قاس

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو .(۲۷) :مقر بابلا ٤/ ٦٠۲-٠٠٤ دواد يبأ ننس (1)

 .هيرجج ينزي لجرلا
 :لاق ؟دیرت نیآ :هل تلقف «.ةيار هعمو يمع تيقل» :لاق ءاربلا ثيدح دنع

 نأ ينرمأف «هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينثعب
 .(هلام ذحخآو «هقنع برضأ

 جوزت نميف باب-١۲ «ماکحألا باتك يف ٠٤۳/۳ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 .هيبآ ةأرما

 .ءابآلا حكن ام حاكن-۸١ «حاكنلا باتك يف ٤۱۸/١ ىبتجمنا يف يئاسنلاو

 ةأرما جوزت نم باب-٣٣ «دودحلا باتک يف ۸٨۹/۲ هننس يف هجام نباو

 .هدعب نم هيبآ
 ٤٤ ٣۷. :مقرب دواد يب ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ثيدحلل هركذ دعب ۲۹۸/٦-۲1۹ دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا لاق (۲)

 .ًاريثك افالتخا اذه يف فلتخا دقو" :يذمرتلا مالكو «هجيرختو

 .مدقت امك ءاربلا ىورف

 .ًاضیا انرکذ امک همع نع هنع يورو

 ظفل اذهو .«ءاول هعمو راين نب ةدرب وبأ يلاخ يب رم») :لاق هنع يورو

 .هيف يذمرتلا

 ظفل اذهو .ورمع نب ثراحلا :هثیدح يف ميشه هامسو «هلاخ نع هنع يورو

 .هيف هجأم نبا

 .«نوقلطني سان ٌرم» :لاق هنع يورو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۹۹٩

 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 اذه بجوي الو ظوفع ثيدحلا نأ ىلع لدي هلك اذهو

 :هجوب هکرت

 همساو «راين نب ةدرب يبأ نع هب ثدح بزاع نب ءاربلا نإف

 يف عقاو اذهو «هلاخو همع وهو «هتينك ةدرب وبأو «ورمع نب ثراحلا

 نم نيعو «ةرم طهرلا ركذ ىلع رصتقاف طهر هعم ناكو «بسنلا

 ةرات ةمومعلابو «ىرخأ هتينكبو «ةرم همساب راين نب ةدرب ابأ مهنيب

 .ىرخأ ةلؤخلابو

 !!؟ثيدحلا كرت بجوت اذه يف ةَّلع ياف

 .باوصلل قفوملا هّللاو

 :ًاضعب اهضعب دیؤی ناسح قرط هل ثیدحلاو
 .ءاربلا نع مهجلا يبآ نع فرطم :اهنم

 تباث نب يدع نع نيكرلا نب عيبرلا نع ةبعش :اهنمو

 يلا دهع يف ءايحألا كلت ين يل تّلض لبإ ىلع فوطأل ينإ» :هنع يورو

 ه.ا"يئاسنلا ظفل اذهو .«ءاول مهعم طهر مهءاج ذإ «ملسو هيلع هللا ىلص

 .يرذنملا مالك

 .بابلا ثيدح لبق «بابلا اذه يف هننس يف دواد وبآ اهاور (۱)

 .مكاحلل كردتسملاو ىربكلا ننسلا يف اذكهو ءلصألا يف اذكه (۲)

 .عيبرلا نب نيكر : ۳۲۹ص بیذهتلا بیرقتو يهذلا صيخلت ينو



 1۹۹۷ دودحلا باتك

 .ءاربلا نع

 ."ءاربلا نع يدع نع يدسلا نع حلاص نب نسحلا :اهنمو

 ءاربلا نب ديزي نع يدع نع ثعشأ نع رمعم :اهنمو

 انثدح سيردإ نب هللا دبع ثیدح نم هننس يف یئاسنلا ركذو

 هللا لوسر نأ» :هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةيرك ىبأ نب دلاخ

 ةأرماب سرع لجر ىلإ ةيواعم دج هابأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص
 .«هلام سهو «هقذع برضف «هيبآ

 -۱۹۱/۲ كردتسملا يف مكاحلاو ٤/ ۲۹١ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا اهاور (1)

۲. 

 نباو ء۱۹1/۲ كردتسملا يف مكاحلاو ۲۹١/٤ ىربكلا يف يئاسنلا اهاور (۲)

 .ناسحإلا عم ٤٤۳/۹ هحیحص يف نابح

 .۳۷۷ /۳ ريبکلا يف يناربطلاو ۲۹٠/٤ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (۳)

 ۲۹٦/٤. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()





 ۱۹۹4 تايدلا باتك

 “!تايدلا باتک]

 "ووقلاب ةماسقلا كرت باب

 . ثيدحلا ظفل ملسم ركذي ملو :هلوق ىلإ يرذنملا مالك قاس

 .حيضوتلل اهتعضو ءلصألا يف تسيل ةدايز نيفوقعملا نيب ام (1)
 كرت يف باب :هيف بابلا ةجرتو .(0 :مقر بابلا 11۱ ٤/ دواد يبآ ننس (۲)

 .ةماسقلاب دوقلا

 راصنألا نم الجر نأ معز» :راسي نب ريشُب نع ديبع نب دیعس ثیدح دنع
 ءربيخ ىلإ اوقلطنا هموق نم ًارفن نأ هربخأ «ةمُفَح يبأ نب لهس :هل لاقي

 متلتق :مهدنع هودجو نيذلل اولاقف ءًاليتت مهدحأ اودجوف ءاهيف اوقرفتف
 هيلع هللا ىلص هللا ين ىلإ انقلطناف ءالتاق انملع امو هانلتق ام :اولاقف .انبحاص

 :لاق .ةنيب انل ام :اولاق ؟اذه لتق نم ىلع ةنيبلاب ينوتأت :م لاقف :لاق ملسو

 هيلع هللا یلص هللا ين هركف .دوهيلا نایاب یضرن ال :اولاق ؟مکل نوفلحیف

 .«ةقدصلا لبإ نم ةئام هادوف ء«همد لطبي نأ ملسو

 باب-۲۲ «تایدلا باتک يف «حتفلا عم ۲۳۹/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هاورو

 .ةماسقلا

 رکذی لو .ةماسقلا باب-١ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹٤ /۳ هحیحص يف ملسمو

 نيلقانلا ظافلا فالتخا ركذ-٤ ءةماسقلا باتك يف ۳۸١ /۸ ىتبجلا يف يئاسنلاو

 .هیف لهس ربل
 هجرخآو" :ثيدحلا دعب لاق ثیح ۳۲۱/۲ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .ه.ا"ثيدحلا ظفل ملسم ركذي ملو «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰

 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ورمع نع سنخألا نب هللا ديبع ثيدح نم يئاسنلا ركذو
 اليتق حبصأ رغصألا ةصيح نبا نأ» :هدج نع هيبأ نع بيعش نب

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «ربیخ باوبا ىلع

 اي :لاق .هتمرب كيلإ هعفدأ «هلتق نم ىلع نيدهاش مق [ب ]٤/

 ؟مهباوبأ ىلع ًاليتق حبصأ امنإو «نيدهاش بيصأ نيأ هللا لوسر

 فلحأ “”فيكو هللا لوسر اي :لاق ؟ةماسق نيسمخ فِلحكف :لاق

 فِلف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ملعا ال ام ىلع

 مهو مهفلحتسن فيك هللا لوسر اي : "لاق ؟ةماسق نيسمخ مهنم

 «مهيلع هتيد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسقف ؟دوهیلا

 ."«اهفصنب مهناعأو

 ةياورلا هذه ىلع بيعش نب ورمع مات ًادحأ ملعن ال :يئاسنلا لاق

 .ملعا هللاو راسی نب ریشب نع هتیاور ىلع دیبع نب دیعس الو

 .فيكف :عوبطملا يف (1)
 .لاقف :عوبطملا يف (۲)

 ظافلأ فالتخا ركذ-٤ «ةماسقلا باتك يف ۳۸٠/۸ ىبتجما يئاسنلا ننس (۳)

 .هيف لهس ربل نيلقانلا
 ."ذاش" ۳۱۹ :مقر يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هنع لاقو

 ٠٠۲/٤. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ()



 ۲٠٠4 تايدلا باتك

 ديعس نب ىیحيو طلغ ديبع نب ديعس ةياور :ملسم لاقو
 ٩١ )م ظفحأ

 ديعس نب ىيجب ةياور فلاخي ال نأ لمتحي اذه :يقهيبلا لاقو
 ."ریشب نع

 هرّسف امك «ثوللا عم نيعدملا نايأ انه ةنيبلاب دارأ هناکو

 جيدخ نب عفار نع راسي نب ريشُب نع دیعس نب ییجي هاور ثیدحلا نأ كلذ (1)

 دوعسم نب ةصيعو لهس نب هللا دبع نأ» :هاثدح امهنأ ةمثح يبأ نب لهسو

 لهس نب نمحرلا دبع ءاجف «لهس نب هللا دبع لتقف «لخنلا يف اقرفتف ربيخ ايتأ
 رمأ يف اوملكتف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ دوعسم انبأ ةصيحمو ةصيوحو
 هيلع هللا ىلص يلا لاقف -موقلا رغصأ ناكو- نمحرلا دبع أدبف «مهبحاص
 بهبحاص رمأ يف اوملكتف .ربكألا مالكلا يليل ىيحي لاق .ربكلا رّبك :ملسو
 -مکبحاص :لاق وآ- مکلیتق نوقحتستأ :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف

 يف دوهي مکؤربف :لاق .هرن م رمأ للا لوسر اي :اولاق ؟مکنم نیسخ نایاب

 هللا یلص هللا لوسر مهادوف «رافک موق هللا لوسر اي :اولاق .مهنم نيسم نامأ

 .ثیدحلا «هلّبق نم ملسو هيلع
 باب-۸۹ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠٥۲/٠١ هحيحص يف يراخببلا هجرخأ

 .هظفل اذهو .لاؤسلاو مالكلاب ربكألا ادبيو «ريبكلا ماركإ

 .ةماسقلا باب-١ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹۲ /۳ هحیحص يف ملسمو
 ٠۹٤. :ص زییمتلا (۲)

 ةراشإلا نود نكلو «كلذك وهو "راسي نب" ةدايزب .راسي نب ريشب :عوبطملا يف ()
 .ةيشاحلا يف حيضوتلا هنع ينغي ناكو «لصألا يف تسيل ةدايز اهنأ ىلإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۲

 .دیعس نب ییج

 نكي م املف .ديبع نب ديعس ةياور يف امك ةنيبلاب مهبلاط وأ

 املف .ديعس نب ىيجي ةياور يف امك ءناميألا مهيلع ضرع ةنيب مهدنع
 .'عيمج نيتياورلا يف امك دوهيلا ىلع اهر اوفلحي ل

 نب ورمع نع يئاسنلا ثيدح يقهيبلا هركذ ام ىلع لديو
 ."بیعش

 ناياب أدب هنأ «تابثأ ةمئأ مه نيذلا ةعامجلا ةياور باوصلاو

 .دوهيلا ناياب ىّث اوفلجي مل املف ءنيعمل

 .قيفوتلا هلايو «مهو هاوس امو ةصقلا هذه ين ظوفحلا وه اذهو

 )١( راثآلاو ننسلا ةفرعم ١/ ٠٠١.

 .قبس دقو )۲(



 Y٠ تايدلا باتك

 يعفاشلا لوق ىلإ ""ةملس يبآ نع يرهزلا ثيدح ركذ مث
 ."ةقث هللا ةمعنب اندنع "لكو :هللا همر

 نآ يهو ةلع هل ثيدحلا اذهو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 نع هوورف «هریغو جیرج نبا هفلاخو «يرهزلا نع هب درفنا ًارمعم

 نم لاجر نع ناميلسو ةملس يبأ نع هنيعب دانسإلا اذهب يرهزلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ)»» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ

 دوقلا كرت يف باب )٩(- :مقر بابلا ٦٦۲/٤-11۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .ةماسقلاب

 نب ناميلسو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يرهزلا نع رمعم ثيدح دنع
 ًادبو دوهيلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ راصنألا نم لاجر نع راسي

 :اولاق .اوقحتسا :راصنألل لاقف ءاوبأف الجر نوسمخ مکنم فلحجي») :مهب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلعجف !؟هللا لوسر اي بيغلا ىلع فلحن

 .«مهرهظأ نيب دجُو هنأل ؛دوهي ىلع ةيد

 ."ذاش" :لاقو ۰٩۷۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ًاطخ وهو .هلکو :عوبطملا يف (۲)

 لاق " :ثيدحلا دعب لاق ثيح ۳۲۳/٦-۳۲٤ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 .هيلإ تفتلي ال «فيعض اذهو :مهضعب

 ؟باهش نبا ثيدحب ذخأت نأ كعنم امف :هللا هحر يعفاشلا مامإالل ليق دقو

 نم هب ملعلاب ىلوأ ةيانعلاب نويراصنألاو «يراصنأ ليتقلاو لسرم :تلق
 .ه.| "ةقث- هللا ةمعنب اندنع لكو «ةقث لك ناك ذإ «مهريغ

 .۲۸۸ :ص ثيدحلا فالتخا يف اذه يعفاشلا مالكو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 نيب اهب ىضقو «ةيلهاجلا يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقآ ملسو

 .يقهيبلا هركذ .'”«دوهيلا ىلع هوعدا ليتق يف راصنألا نم سان

 .مدلا ةماسق تناك ةيلهاجلا يف ةماسقلاو

 ءرظن "لسرم باهش نبا ثيدح نإ" :يعفاشلا لوق ينو
 ةملس ابأ نإف ءةباحص اونوكي نأ عنتي ال راصنألا نم لاجرلاو

 نأ الإ ءةباحصلا نم ةعامج يقل دق «نيعباتلا نم امهنم لك ناميلسو
 ءنيعباتلا نم نييراصنألا نوك لامتحال ؛هلاصتاب موزجم ريغ ثيدحلا

 .ملعآ هللاو

 دعب هالعأو ةماسقلاب لتقلا يف يور ام حصأو :يقهيبلا لاق

 هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع هاور ام ]1/۲۲٠[ «لهس ثیدح

 راصنألا نم لجر لتق :لاق تباث نب ديز نب ةجراخ ينثدح :لاق

 دهع يف «راجنلا ينب نم راصنألا نم رخآ الجر نارکس وهو

 عمتجاف :لاق ءةهبشو "خطل الإ ةداهش كلذ ىلع نكي ملو ءةيواعم

 لاق «هولتقيف مهيلإ ملسي مث «لوتقملا ةالو فلج نأ ىلع سانلا يأر

 بتكف «ةصقلا هيلع انصصقو ةيواعم ىلإ انبكرف :ديز نب ةجراخ
 انأ :ديعس لاقف :هيفو «ثيدحلا ركذف صاعلا نب ديعس ىلإ ةيواعم

 .ةماسقلا باب-١ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹١ /۳ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 ١/ ۲٠۳. راثالاو ننسلا ةفرعم :رظنا (۲)

 .فيحصت وهو .خيطل :عوبطملا ي (۳)



 Yeo تايدلا باتك

 «هيلع انودغف هللا ةكرب ىلع اودغاف «نينمؤملا ريمأ باتك ذفنم

 . نيم نیس هيلع انفلح نآ دعب دیعس انیلإ هملساف

 هللا لوسر باحصأ نم ذئموي سانلا ينو :هقرط ضعب ينو

 فلتخا امو «ىصجب ال ام سانلا ءاهقف نمو «ملسو هيلع هللا ىلص

 اوفلحف اويحتسي وأ اولتقيو لوتقملا ةالو فلحي نأ :""مهيف نانثا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ نوربخ اوناکو .اولتقو ءًانيي نيسخ
 0." ةماسقلاب ىضق ملسو

 هللا لوسر نآ» :لوحکم نع دشار نب دمع ثیدح امأو

 .عطقنمف «"«دوقب ةماسقلا يف ضقي ل ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠٠۹/۱. ریغصلا خيراتلا يف يراخبلا هاور (1)

 .فيحصت وهو .مهنم :عوبطملا يف (۲)

 ٠١١۷. /۸ یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳)

 .خلا"...ةماسقلاب لتقلا يف يور ام حصأو" :هلوق وهو ءاذه يقهيبلا مالك )٤(

 ةفرعم باتك يف الو «تايفالخلا رصتخ يف الو ىربكلا ننسلا يف هيلع فقأ

 .راثآلاو ننسلا

 اذه هنم نأ نظأو «راثآلاو ننسلا ةفرعم باتك نم طقس نطوملا اذه ينو

 .ملعأ هللاو «مالكلا

 .ةراشإلا نود "يلوحكم ا" :ةدايزب .يلوحكملا دشار نب دمحم :عوبطملا يف )٥(

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ء۹٠ :ص ليسارملا ين دواد وبأ هاور (0)

۸/. 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٢٠۰٦

 نب مساقلا نع نمحرلا دبع نع هعماج يف يروثلا هاور ام امأو
 الو لقعلا بجوت ةماسقلا» :لاق باطخلا نب رمع نأ نمحرلا دبع

 .فوقوم عطقنمف دلا طیشت

 ينلا نع سابع نبا نع حلاص يبأ نع يلكلا ثيدح امأو
 لعج مث ءانيي نيسم دوهيلا فلحتسا هنا» :ملسو هيلع هللا یلص

 .«ةيدلا مهيلع

 .هلاثمأو يبلكلاب تاقثلا ةمئألا ةياور ةضراعم دحأل لج الف

 ناوفص نع نايح نب لتاقم نع حيبص نب رمع ثيدح امو
 تيضق اغنإ» :هلوقو «كلذب هئاضق يف رمع نع بيسملا نبا نع

 .«ملسو هيلع هللا یلص مکیبن ءاضقب مکیلع

 هجا نم ثيدحجب ةتباثلا ثيداحألا ةضراعم ًاضيأ زوجي الف

 ¿ يذلا حيبص نبا وهو «هب جاجتحالا كرت ىلع ثيدحلا ءاملع
 .ةياورلا يف هقدص حابص رفسي

 ٤٤٣/٥ هفنصم يف ةبيش يبآ نباو ٤۱/۱١ هفنصم يف قازرلا دبع هاور (۱)
 ٠١۹/۸. یربکلا ننسلا ين يقهيبلاو

 ٠۲۳/۸. یربکلا ننسلا يف يقهببلا هاور (۲)
 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ٠۷١/۳ هننس يف ينطقرادلا ءاور (۳)

10/۸. 

 ."دق" ةدايزب .عمجأ دق :عوبطملا يف )٤(



 Yoo تايدلا باتك

 نأ» :يعشلا نع روصنم نع ةنييع نب نايفس ثيدح امأو

 ناريخ نيب دجو ليتق يف بتک باطلا نب رمع

 نيسخ مهنم جرخأ برقأ ناك امهيأ ىلإف «نيقيرفلا نيب ام ساقي

 ىضق مث «"مهفلحاف رجحلا مهلخداف «ةكمب هوفاوي ىتح الجر
 لاقف .انلاومأ انناميأ الو ءاننامبآ انلاومآ تّقَو ام :اولاقف ءةيدلاب مهيلع

 “مالا كلذك :رمع

 مد لطي الو «مكئامد مکناميأب تنقح» :رمع لاق :ظفل ينو

 .«ملسم ءیرما

 اغنإ ال :لاق ؟كدنع تباث اذه :هل ليق دقو :يعفاشلا لاقف

 «لوهجم ثراحلاو «روعألا ثراحلا [ب /] نع يعشلا هاور

 نآ ع ادوو

 ٤٠١/۲. نادلبلا مجعم :رظنا .ءاعنص لامعأ نم نصح :ناریخ (۱)
 .(ناويَح) :تايفالخلا رصتغو ىربكلا ننسلا يفو

 . ٤٠١ /۲ نادلبلا مجعم :رظنا .ءاعنص نم برقلاب نميلاب ةنيدم :ناويَخو

 .ميقلا نبا مالك نم يتأيس امو مألا نم بيوصتلاو .ةعداوو :لصألا يف (۲)

 .0 o/ نادال مجم :رلغا .ءاعنص نيمي نع نميلاب فالح :ةعادوو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 ىربكلا ننسلا يف ينهي هقیرط نمو ,۷ مألا يف يعفاشلا هاور )٤(

۸ 

 .روصنم نع نایفس ريغ ةياور وهو )٥(

 ٠.۱۲/۸ يقهبیلل یربکلا ننسلاو ۱۸/۷ مألا :رظنا



 ن ڊا
N 

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۰۸

 ادب هنأ تباثلا داتسإلاب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يورن نحنو
 اذإو .«انيمي نيسمخب دوهي مكئربتف» :لاق ءاوفلحي مل املف «نيعدملاب

 مهنايأ راصنألا لبقي ۾ الو «ةمارغ مهيلع نكي مل ««مکئربتف») :لاق

 ليتقلاو ءًائيش دوهي ىلع لعجي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يلا هادو
 .ھرهظأ نب

 تعمس مكحلا دبع نبا نع ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم لاقو
 "ةرفس نيرشعو ًاثالث ةعادوو ناريخ ىلإ ترفاس :لوقي يعفاشلا

 يور ام مه يكحاأو ءليتقلا يف باطخلا نب رمع مكح نع مهأسأ
 :يعفاشلا لاق .طق اندلبب ناك ام ءيشل اذه نإ :اولاقف «هنع

 . "ناك رمأل ءيش ظفحأ برعلاو

 «نييح نيب دجٴو اليتق نآ» :يردخلا ديعس يبا ثيدح امأو

 دجوف «برقأ امهيأ ىلإ ساقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رماف
 يف دمحأ هاورف .«مهيلع هتيد ىقلأف ءربشب نييحلا دحأ ىلإ برقأ

 .هدنسم

 ٠١١/۸. یربکلا ننسلا يف اذه يعفاشلا مالك رظنا (۱)
 .تايفالخلا رصتحم نم تبئملاو .اريس :لصألا يف (۲)

 .۳۹۸ ٤/ نوحرف نبال يقهيبلا تايفالخ رصتخ :رظنا (۳)

 ۸٩. /۳ دما دنسم )٤(

 هنت مالک يف عسوأب هیرخت رظناو 1٤۸/۳. هدنسم يف يسلايطلا هأورو



 ۲٠۰5۹ تايدلا باتک

 وعلا ةيطع نع يئاللا ليئارسإ يبأ ةياور نم وهو
 .فعض هيف امهالکو

 هيلإ بهذ دقو .ةماسقلا ثيدح داضي ام هيف سيلف اذه عمو

 .هنع عرولا باتك يف "[يذورملا] هاكح ةياور يف دمحأ

 ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول» :سابع نبا ثيدح امأو

 .”«هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو «مهلاومأو لاجر ءامد لاجر

 لجر مد هاوعد درجمب دحأ ىطعي ال هنآ ىلع لدي اغنإ اذهف

 .هلام الو

 لب «مهاوعد درجمب اهيف ءايلوألا طعي ملف ةماسقلا يف امأو

 روهظو «ىوعدلا درجمب ال «نيسخ ناميأو ثوللا روهظ يهو ةنيبلاب

 .ىوقأ وأ ةداهشلا ةلزنمب ةنيب نيسخ فلحو ثوللا

 نم هذه "يذورملا" ةملك تكردتسا امنإو ضايب "يذورملا" ناكم لصألا يف )١(

 .اهصنب دما مامإلا نع يذورملا ةياور ركذ ثيح 1۱۸/١ ميقلا نبال داعملا داز

 ةياورلا هذه نع هيف تثجب دقو «ةعبط نم رثكأ عوبطم يذورملل عرولا باتكو
 .ملعأ هللاو ءاهدجأ ملف

 ةروس-۳ «ريسفتلا باتك يف < ‹«حتفلا عم ٦١ /۸ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 كيلوا ًاليلق ًانَمك ۽ مواتنأد هللا ايتب نورتي نيبلا نإ باب ۳ «نارمع لآ

 . ...(مهَل قالخ ال
 ىلع نيميلا باب-۱ ةيضقأل باتک يف ۱۳۳٣/۳ هحیحص يف ملسمو

 ا .a .هيلع ىعدملا



 ةيزوجلا ميف نبال ننسلا بيذهت 11

 ءنييعادتملا ىوقآ “ةبنج ين نوكت نيميلا نأ :عرشلا ةدعاقو

 ب مكس امك هيلع یعالا لكن اذإ تیب يعدملل ىد اتفد
 مكحي اذهو «هيلع یعدملا مصخلا لوكنب "هتبنج ةوقل «"ةباحصل

 .دهاشلاب "هتہنج ةوقل ءادحاو ًادهاش ماقأ اذإ هنيميب هل

 ثوللاب نيعدملا "ةبنج ةوق عم ةماسقلا يف اهب ءاضقلاف

 .ىرحأو ىلوأ رهاظلا

 جوزلا نعال اذإ ءناعللا باب يف اهب ءاضقلا اذه درطو

 نوكتو «دحت ةجوزلا نأ ليلدلا هيلع موقي يذلا نإف «ةأرملا تلكنو

 "يعفاشلاو "كلام هلاق امك ءدوهشلا ةلزنمب جوزلا ناميأ

 “نيعضوملا يف لبق ال :ةفينح وبأ لاقو

 .هبناج :عوبطملا يف (1)

 ۱۸۳/٠١-۱۸٤. يقهيبلل یربکلا ننسلا :رظنا (۲)

 .هبناج :عوبطملا يف (۳)

 .فيرحت هلکو .بناج :عوبطملا يف )٥( .هبناج :عوبطملا يف (6)

 نيناوقلاو ٤۸4/٠١ ديهمتلاو ١/ ١١١ ىربكلا ةنودملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (0)

 ٠١١. :ص ةيهقفلا

 ٠٤١. /۸ نيبلاطلا ةضورو ء۸۹ ١/ طيسولا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۷)

 .ةماسقلاو ناعللا يف يأ (۸)

 6V يسخرسلل طوسيملاو -٠١« -۲۳ /۲ ةيادملا :ناعللا يف مهبهذمل رظنا

 1۲٠/١. نيدباع نبا ةيشاحو ۲٠١/٤ ةيادملا :رظنا ةماسقلا ينو



 ۲۰۱ تايدلا باتك

 .'نيعضوملا يف لبق :كلام لاقو

 .ناعللا نود ةماسقلا يف لبق :دمحأ لاقو

 ."ةماسقلا نود ناعللا يف لبقت :يعفاشلا لاقو

 .ةلدألا لدت هيلعو حجرأ كلام لوقو

 .ناعللا يف ةيكلاملا بهذم قيثوت قبس (1)

 :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠٠۲ :ص يفاكلا :رظناف ةماسقلا يف مهبهذم امأ

۸ 

 ۲٤۹/٩. فاصنإلاو ۱۸۸ /۱۱ ینغملا :يف ناعللا يف ةلبانحلا بهذمل رظنا (۲)

 ۰۱۵۱/۲ ررحاو ۲ ينغملا :ةماسقلا يف مهبهذمل رظناو

 .ناعللاب قلعتي اميف ةيعفاشلا بهذم قيثوت قبس (۳)

 .۳۱۸/۲ بذهملاو ء١٤١٠ ١/ مألا :رظناف ةماسقلاب قلعتي اميف امأو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۲

 "رفاكلاب ملسملا داقي ال باب

 .بابلا رخآ دعب لیذ 1! 1

 دواد وبأ هركذ يذلا ثيدحلا امأو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق

 لتق» :لاق ىمرضحلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع ليسارملا باتک يف

 ةلْيغ هلتق رفاکب ًاملسم ربیخ موی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )١١(. :مقر بابلا ٦٦٦/٤-1۷٠ دواد يبأ ننس (1)

 .؟رفاكلاب ملسملا داقيأ

 .۳۲۸-۳۳۱ /۱ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :نیثیدح دواد وبآ رکذ (۲)

 هنع هللا يضر يلع ىلإ رتشألاو انآ تقلطنا :لاق داّبع نب سيق ثيدح :لوألا

 سانلا ىلإ هدهعي مل ًائيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيلإ دهع له :انلقف
 :هيف اذإف «هفيس بارق نم ًاباتك جرحخأف .اذه يباتك يف ام الإ ءال :لاق ؟ةماع

 «مهاندآ مهتمذب یعسیو «مهاوس نم ىلع دي مهو «مهؤامد افاكت نونمؤملا»

 .ثیدحلا «...رفاکب نمؤم لتقي ال الآ

 باب-١۱ ٩/ «ةماسقلا باتک يف ۳۸۷-۳۸۸ /۸ یبتجما يف يئاسنلا هجرخآو

 .سفنلا يف كيلامملاو رارحألا نيب دوقلا

 .۳۷۹۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يلع ثيدح وحن «هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع ثيدح :يناثلا

 نوملسملا باب-١۳ «تایدلا باتک يف ۸٩٥ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخآو

 .رفاكلاب نمؤملا لتق ركذ هيف سیلو «مهئامد ًافاكتت
 .۳۷۹۸ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 Y۰ تايدلا باتك

 .تہثی ال لسرمف «'«هتمذب ىفوأ نم قحأو ىلوأ انأ :لاقو

 دبع نع نهرلا دبع يبأ نب ةعيبر ثيدح نم ًاضيأ هاورو

 .ينامليبلا نب نمحرلا

 .ينامليبلا نباو «لاسرإلا نيهجولا نم حصي الو

 رمع نبا نع ينامليبلا نبا ثيدح نم مهضعب هدنسأ دقو
 . "لسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 .حصی الو
 .هنم هيف ةيلبلاو «ينامليبلا نبا ىلع هرادم ثيدحلا اذهو

 هتیاور ميدقت نع ًالضف «هب جاجتحالا كرت ىلع عمجم وهو

 .اهلك حاحصلا يف ةجرخملا ةمئألا تاقثلا ثيداحأ ىلع

 .۲۰۸ :ص دواد يبأل ليسارملا ()

 .۲۰۷ :ص دواد يبأل ليسارملا ()

 يف يقهيبلا هقيرط نمو «هفعضو ۱۳٣/۳-٠۳١ هننس يف ينطقرادلا هاور (۳)

 .ًاضيأ هفعضو ٠١/۸ ىربكلا ننسلا
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 “ةمطللا نم صاصقلا باب

 يعفاشلا لاقو :هللا هحر ميقلا نب نیدلا سمش خيشلا لاق

 هللا لوسر تیآر»» :لاق هنأ رمع ثيدح نم يورو :عيبرلا ةياور يف

 باب :هيف بابلا ةجرتو )٠١(. :مقر بابلا 1۷۳/٤-1۷٤ دواد يبأ ننس )١(

 .هسفن نم ريمألا صقو ةبرضلا نم دوقلا
 ١/ ۳۳٤-۳٤۲. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف نیثیدح دواد وبآ رکذ دقو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر امنیب» :لاق يردخلا ديعس يبا ثيدح :لوألا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر هنعطف «هیلع باف لجر لبقآ ًامْلسق مسقي ملسو
 هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف «ههجوب حرجف «هعم ناک نوجْرعب ملسو
 .(«هللا لوسر اي توفع لب :لاق .دقتساف لاعت :ملسو

 دوقلا -۲۲ ۲۱١ «ةماسقلا باتك يف ٤١١/۸ ىبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةنعطلا يف

 ٩۷٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 الو «مكراشبأ اوبرضيل يلامع ثعبأ مل ينإ» :باطخلا نب رمع لوق :يناثلا

 نب ورمع لاق .هنم هصقأ يل هعفريلف كلذ هب لعُف نمف «مكلاومأ اوذخايل

 هديب يسفن يذلاو ي :لاق .هنم هّنصقتأ هتیعر ضعب بأ الجر نأ ول :صاعلا

 .«هسفن نم صقأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیآر دقو «هصقآ

 صاصقلا ٠۲٤ ١- ةماسقلا باتك يف ٠٠١/۸ ىتبجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ًارصتحخم .نيطالسلا نم

 .۹۸۰ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 aD تايدلا باتك

 يطعأ انآو «هسفن نم دوقلا يطعي ركب ابأو «هسفن نم دوقلا يطعي
 “.«يسفن نم دوقلا

 .سفنلا نود اميف صاصقلا يف يعفاشلا هب جتحا

 :ةقرسلا يعدمل هلوقو «ريشب نب نامعنلا ثيدح مدقت دقو

 نم تذخاآ الإو «"مكعاتم جرخ نإف «مهبرضأ نآ متئش نإ»

 :لاقف «كمكح اذه :اولاقف «مهروهظ نم تذحأ ام لثم مكروهظ

 .“«هلوسرو هللا مکح اذه

 يبا نع هيبآ نع لاله نب دمحم ثيدح نم يئاسنلا یورو

 ماقف ءانمق ماق اذإف دجسملا يف هللا لوسر عم دعقن انك» :لاق ةريره

 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور دقو «قبس يذلا رمع ثيدح دصقي هلعل )١(

 لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع ٩/ ٤٦4: هفنصم يف قازرلا دبعو ١“

 نآو «هسفن نم الجر داقآ رکب ابآ نو «هسفن نم داقآ ملسو هيلع هللا یلص هلا

 .هسفن نم ادعس داقأ رمع

 ) )۲ملا ١/۷۱.

 .فیحصت وهو “"مکعاتم" :ناکم 'ملع هنم" :عوبطملا يف (۳)
 يف باب-١٠ «دودحلا باتک يف ٥٤٤/٤-٥٤٥ هننس يف دواد يبآ دنع مدقت )٤(

 .برضلاب ناحتمإلا
 ناحتما باب-۲ «قراسلا باتك يف ٤۳۷/۸ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .سبخلاو برضلاب قراسلا

 ٣٠۸۳. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو
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 ذبجف «يبارعأ هكردأ دجسملا طسو غلب اذإ ىتح «هعم انمقو ًاموي

 لمحا دمح اي :لاق «هتبقر رمحف انشخ هؤادر ناکو «هئارو نم هئادرب

 ‹كيبأ لام نم الو كلام نم لمحت ال كنإف «نيذه يريعب ىلع يل

 امم ينديقت ىتح كل لمحا ال هللا رفغتسأو ال :هللا لوسر لاقف

 هللا لوسر لاقف] كديقأ ال هللاو ال :يبارعألا لاقف «يتبقرب تذبج

 ال هللاو ال :لوقي كلذ لك .تارم ثالث كلذ ملسو هيلع هللا ىلص

 انيلإ تفتلاف ءًأعارس هيلإ انلبقأ يبارعألا لوق انعمس املف [كديقأ

 هماقم حربي ال نآ يمالك عمس نم ىلع تمزع :لاقف هللا لوسر

 هل لمحا «نالف اي :موقلا نم لجرل هللا لوسر لاقف «هل نذآ یتح

 .(اوفرصنا :هّللا لوسر لاق مث ءأرمت ریعب یلعو اریعش ریعب ىلع

 .ةذبجلا نم دوقلا :هيلع مجرت
 ."دواد وبآ هاورو

 .يئاسنلا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۱)

 ءىلوألا "كديقأ":نيتملكلا نيب خسانلل رظن قتحل لصح هنأ رهظي يذلاو

 .ملعأ هللاو .ةيناثلا 'كديقأ"و

 .ةذبجلا نم دوقلا ۲٤- ۲۳ «ةماسقلا باتك يف ٤٠١ /۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۲) ٠

 قالخاو ملحلا يف باب-١ «بدألا باتک يف ۱۳۳/١-۱۳٤ دواد يبآ ننس (۳)

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 . ٠٠۲۲ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 1۷ تايدلا باتك

 نبا ينربخآ ريبج نب ديعس ثيدح نم ًاضيأ يئاسنلا یورو
 «سابعلا همطلف ءةيلهاجلا يف هل ناک بأ يف عقو الجر نآ سابع
 كلذ غلبف «حالسلا اوسبلف ء«همطل امك هّنمِطْلَيَل :اولاقف هّموق “ءاجف

 اهيأ» :لاقف ربنملا دعصف ملسو هيلع هللا یلص ينلا [ب ]۲۲١/

 نإف :لاق «تنأ :اولاق ؟هللا ىلع مركأ نوملعت ضرألا لهآ يآ سانلا

 موقلا ءاجف ءانءايحأ اوذؤتف انتاومأ اوبست ال «هنم انأو ينم سابعلا

 .(انل رفختسا «كبضغ نم هللاب ذوعن هللا لوسر اي :اولاقف

 ."ةمطللا نم دوقلا :هيلع مجرتو

 انيب» :لاقو «"مدقتملا ديعس يبأ ثيدح ًاضيآ يئاسنلا ىورو

 نوجرعب هللا لوسر هنعطف «لجر هيلع بکأ ذإ “ایش مسقی هللا لوسر

 لاعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :هل لاقف «لجرلا حاصف «هعم ناک

 .«هّللا لوسر اي توفع لب :لجرلا لاقف «دقتساف

 .ةنعطلا نم دوقلا :هيلع مجرت

 .يئاسنلا ننس نم بيوصتلاو .اؤاجف :لصألا يف (۱)

 نم دوقلا -۲۳ ۲۲ «ةماسقلا باتك يف ٤۰١/۸-٤٠۲ یبتجنا يئاسنلا ننس (۲)

 ٠۲۸. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .ةمطللا

 .هجيرخت قبس دقو «بابلا اذه يف (۳)

 .اطخ وهو ."اننيب" :ةدايزب .اننيب ايش مسقي :عوبطملا يف (6)

 .ةنعطلا ين دوقلا -۲۲ ۲١« «ةماسقلا باتك يف ٤١١/۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس )٥(

 .۳۲۷ :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰۹۹۸

 «هضرم يف هللا لوسر انددل» :تلاق ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 ال :لاق قافأ املف ءاودلل ضيرملا ةيهارك انلقف «ينودلت ال نأ راشأف

 ."دهشي م هنإف سابعلا "الإ ءرظنأ انأو دل الإ مكنم دحأ ىقبي

 لاجرلا نيب صاصقلا باب :هيلع يراخبلا مجارت ضعب نمو
 .تاحارجلا يف ءاسنلاو

 يف هنعط ينل نأ») ريضح نب ديسأ ثيدح بابلا يفو

 كيلع نإ :لاق .ربطصا :لاقف .ينربصا :لاقف «دوعب هترصاخ

 لعجو هنضتحاف «هصيمق نع ينلا عفرف .صيمق يلع سيلو ًاصيمق
 .«هّللا لوسر اي اذه تدرأ امنإ لاق ( ”هحشک لبقی

 ءاش نإ كانه يتأيسو «“بدألا باتك يف دواد وب هاور
 ٠ .یلاعت هللا

 رابطصالاو .دقتسا يآ ربطصاو .كسفن نم يندقأ يأ ينربصاو

 .هنم هتدقأ هلیتقب هتربصأ :لاقی «صاصتقالا

 .اطخ وهو .ىلإ :عوبطملا يف (1)

 لاجرلا نيب صاصقلا باب ٠١- «تايدلا باتك يف ۲۲۳/۱۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .تاحارجلا يف ءاسنلاو

 .دودللاب يوادتلا ةهارك باب-۲۷ «مالسلا باتك يف ۱۷۳۳ ٤/ ملسم حیحصو

 ٥۷١. /۲ برعلا ناسل :رظنا .يفلخلا علضلا ىلإ ةرصاخلا نيب ام :وه حشكلا (۳)

 .دسجلا ةلبف يف باب-١٠٠ «بدألا باتك يف ۳۹۲-۳۹٩ /۵ دواد يبآ ننس (6)

 )٥( ةياهنلا :رظنا ۸/۳.



 1۹ تايدلا باتك

 يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ثيدح نم يئاسنلا ركذو

 اقدَصَم ةفيذح نب مهج ابآ ثعب ينلا نأ» ةشئاع نع ةورع نع

 دوقلا :اولاقف ينلا اوتأف «مهج وب هبرضف هتقدص يف لجر “هحالف

 هیلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ءاذکو اذک مکل :لاقف .هللا لوسر ای

 .معن :اولاق .مكاضرب مهربغو سانلا ىلع بطاخ ينإ :ملسو

 مهيلع تضرعف «دوقلا نوديري ينوتأ ءالؤه نإ :لاقف ينلا بطخف

 لوسر مهرمأف «مهب نورجاهملا مهف .ال :اولاق ءاوضرف اذكو اذك

 :لاق «معن :اولاق ؟متیضرأ :لاق مهاعد مث «اوفکف «اوفکی نأ هللا

 بطخف «معن :اولاق «مكاضرب مهربغو سانلا ىلع بطاخ ينإف
 [1/۲۲۷.« "ہین :اولاق ؟متیضرأ :لاق مث سانلا

 .هعزانو همصاخ :يآ (۱)

 .يئاسنلا ننس عم عوبطملا «يئاسنلا ننس يف يدنسلا ةيشاح رظنا

 .[ هدي ىلع باصي ناطلسلا هيلع مجرتو] :"معن" دعب ةايز :عوبطملا يف (۲)

 .لماتف ءلصألا يف ًادوجوم ريغ اذه لكو

 ناطلسلا-١۲ ٠٠٠١ «ةماسقلا باتك يف ٤0١/۸-٠٠٤ ىبتجلا يئاسنلا ننس (۳)

 .هدی ىلع باصی
 لماعلا باب-۱۳ «تایدلا باتک يف ٤/ ٦۷۲-1۷۳ هننس يف دواد وب هجرحخآو

 .اطخ هیدی ىلع باصی
 يدتفي حراجلا باب-١٠ .تایدلا باتک يف ۸۸۱/۲ هننس يف هجام نباو

 ال ‹رمعم اذهب درفت :لوقي ییجحم نب دمحم تعمس" :هجام نبا لاقو .دوقلاب



Yeةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةمطللا ين صاصقلا يهو ءةلأسملا هذه يف سانلا فلتخا دقو

 هب هَلَعَف ام لثم همصخج لَعَفَي نآ صتقملا نكي ال ام ءاهوحنو ةبرضلاو
 سنجب هتبوقع ىلإ لدعُي وأ «كلذ يف صاصقلا غوسي له «هجو لك نم

 :نيلوق ىلع ؟ريزعتلا وهو «رخآ
 .صاصقلا هيف عرشي هنآ :امهحصأ

 :مهنع هاكح «مهنع كلذ تبث نيدشارلا ءافلخلا بهذم وهو

 يف دمحأ مامإلا هيلع صنو «مجرتملا يف يناجزوجلا قاحسإ وبآو دمحأ
 .فلسلا روهمج لوق وهو :انخيش لاق ."”هريغو "يجنلاشلا ةياور

 .صاصقلا هيف عرشي ال هنآ :يناثلا لوقلاو

 ."هریغ هاور ملعأ

 .۳۸۰۱ :مقرب دواد يبآ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .اطخ وهو .يجنلانلا :لصألا يف (1)

 مجرتملا نع لقنلا ريغ ٠١١/٠١ مالسإلا خيش ىواتف عومجم :كلذ يف رظنا (۲)

 .هيف سيل هناف يناجزوجلل
 ٥/ ٤٤٤. ةبيش يبأ نبا فنصم :يف يلعو ركب يبأ نع درو ام رظناو

 . ٤۲۸/۹ ۰ ۳۰۸/۸ یلحلا :يف نامثع نع درو امیفو

 .بابلا يف درو ام وهف ءرمع نع امأ
 .مالسإلا خيش يآ (۳)

 . ٤٤۲ :ص ةيملعلا تارايتخإلاو ء۳٠٠-١١٠١ ٠٤/ ىواتفلا عومجم :رظناو



 1 تايدلا باتك

 لوقو «ةفينح يبأو ىللامو '”يعفاشلا نع لوقنملا رهو

 هنأ ىلع عاجإلا مهضعب ىكح ىتح «“دمحأ باحصأ نم نيرخأتملا

 . “هيف صاصق ال

 صاصقلا ىلع ةباحصلا عامجإ ةياكح لب «معز امك سيلو

 نيدشارلا ءافلخلا نع تبث هنإف ؛هعنم ىلع عامجإلا ةياكح نم برقأ

 .هيف فلا مه ملعي الو

 رظنلا يقبف «كلذ يف لدعلاب رمأ ىلاعت هللا نأ نيلوقلا ذخامو

 .لدعلا ىلإ برق نيرمألا يآ يف
 يضتقي لدعلا ناكف ءانه نكمت ال ةلثامملا :نوعناملا لاقف

 .ريزعتلا وهو «رخآ سنج ىلإ لودعلا

 يف بجي ال اذهمو «ةلثامملا عم الإ نوكي ال صاصقلا نإف

 نكمتل «لصفم نم الإ عطقلا يف الو ءدح ىلإ يهتني ىتح حرجلا
 .ةيدلا ىلإ انرص حرجلاو عطقلا يف تّرذعت اذإف ءةلثامملا

 .ريزعتلا ىلإ انرص ترذعت ال اهوحنو ةمطللا يف اذكف

 )١( نيبلاطلا ةضور :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ۹/ 1۸۷.

 ٤۲۹/۱٩. یربکلا ةنودملا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 .۲۹۹ /۷ عئانصلا عئادب :ةيفنحلا بهذمل رظنا (۳)

 )٤( فاصنإلا :رظنا .مهدنع بهذملا وهو ٠١/٠١.

 )٥( مزح نبال ماکحإلا :عامجإلا ةياكح يف رظنا ١/٠٠١۱.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1:

 ءةنسلاو باتكلا ىلإ برقا كلذ يف صاصقلا :نوزوجملا لاق

 .ريزعتلا نم لدعلاو سايقلاو

 يس ةيس ءارجو) :لاق هناحبس هللا نإف :باتكلا امأ

 ىدا اًم لب هلع اودتعاف مكْيَلَع ىدا ِنَمَق) :لاقو ('4اًهلْفم
 . گل

 دشا ةمطللاو ءناكمإلا بسحب ةبولطم ةلثامملا نأ و

 ريغ يف برض هنإف ؛اه ريزعتلا نم «ءةبرضلل ةبرضلاو ءةمطلل ةلثاع
 .ردقلا يف الو لحلا يف الو ةروصلا يف ال لثامن ريغ عضوملا

 ءنيتمطللا نيب هنم زارتحالا نكمي ال توافت نم متررف متناأف

 .سایق الو صن الب هنم ًاتوافت مظعا ىلإ مترصف
 «بابلا اذه يف ثيداحألا نم انركذ امف ةنسلا امأو :اولاق

 ىفكل «نيدشارلا ءافلخلا ةنس الإ بابلا يف نكي مل ولو «تمدقت دقو

 .ةجحو اليلد اهب

 دق لب اهردق الو ةيانجلا سنج هيف ربتعي ال ريزعتلاف :اولاق

 تناکف «هلجر وأ هديب هبرض امنإ نوکیو ءاصعلاو طوسلاب هرزعي
 هب هللا لزنأ يذلا لدعلا ىلإ برقأ كلذ يف ناكمإلا بسحب ةبوقعلا

 .هلسر هب لسرأو «هبتک

 )١( :ةيآلا ىروشلا ةروس ١

 ) )۲:ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠۹٤.



 Ye تايدلا باتك

 نأ ىلع عضوم ةئام نم رثكأ يف ةنسلاو باتكلا لد دقو :اولاق

 :ىلاعت لاق امك رشلاو ريخلا يف لمعلا سنج [ب /۲۲۷1 نم ءازجلا

 .ًاردقو ًاعرش تباث اذهو «مهامعأ قفو :يأ قاف ُءارجل

 َسفَلا نأ اهيف مهّيَلَع ابتكو# :ىلاعت هلوقلف :عرشلا اما

 .(صاَصق حوُرُجْلاَو :هلوق ىلإ (سفتلاب
 دتشي دق حراجلا نأ عم «.صاصق حورجلا نأ هناحبس ربخأف

 .هنم ينوتسی یتح «لعف امک هب لعف اذإ هباذع

 سار خضر هنأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع تبث دقو

 ."ةيراجلا سأر خضر امك «يدوهيلا

 وأ دهعلا ضقنل ناك ول هنأل «.صاصق لتقلا اذهو

 .سأرلا خضري الو «فيسلاب ناكل ”بارحلل
 يججلاب لَعف ام لثم يناجلاب لعفُي هنأ لاوقألا حصأ ناك اذهو

 )١( :ةيآلا ابنلا ةروس ۲١.

 . ٤٥ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (۲)

 باب-١ «تايدلا باتك يف «حتفلا عم ۲۰۸/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هاور (۳)

 .ًاصعب وأ رجح لتق اذإ
 يف صاصقلا توبث باب-۳ «ةماسقلا باتك يف ۱۲۹۹ /۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...رجحلاب لتقلا
 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم امهالك

 .ةبارحلل :عوبطملا يف )٤(



Y4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هوغو رمخلا عيرجتو ءةطاوللاب لتقلاك ءهللا قحل مرح نكي م ام «هيلع

 امک قنخُیو ءلعف امک قھاش نم یقلٔیو قرح امک قرحُیف
 كاردإو «صاصقلا ىمسم لوصحو لدعلا ىلإ برقأ اذه نأل ؛قنخ

 .صاصقلا نم بولطملا رجزلاو يفشتلاو راثلا
 «"يعفاشلاو "كلام بهذم اذهو

)( 

 تاياورلا ىدحإ

 دمحأ نع

 لإ يهتني ىتح حرجا يف بج ال صاصقا نوک امآو :اولاق

 اذهف ءةلثامملا ققحتل ؛لصفم ىلإ ىهتني ىتح فرطلا يف الو «دح

 ينجلا ريصيف ءةيانجلا رادقم ىلع ٩ یضتقلا ديزي الل طرتشا اغنإ

 .ةيدلا ىلإ انرصف ةلثامملا ترذعتف «ءزجلا كلذ باهذب ًامولظم هيلع

 يضقخملا يدعت ردق ول هنإف ءةبرضلاو ةمطللا فالخب اذهو

 .لأ ةدايزب لب «ءزج باهذب كلذ نكي م اهيف

 :هنم زارتحالا نكي ال اذهو

 .ةمطللا لأ فاعضأ نوكي هلأ نأ عم ريزعتلا نوبجوت اذهو

 .۲۲۷ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٥۸۷. :ص ييناكلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا )۱(

 .۲۲۹/۹ نیبلاطلا ةضورو ۱۸١/۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا ()

 .فيسلاب الإ ىفوتسُب ال هنآ بهذملاو (۳)
 ٩/ ٤۹۰-٤۹۱. فاصنإلاو ۱۳۲-۰۱۳۳ /۲ ررحا :رظنا

 .ملعأ هللاو دوصقملا وه ذإ .صتقملا :باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه )٤(



Ye Yo تايدلا باتك 

 «هيلع ينجلا نس نم رسك ام رادقم يناجلا نس نم “دريو
 .ملألا ةدش عم

 .هنیعو هنس علق كلذكو

 ىلإ هيلع ينجما لصيل ملأ ةدايز نم هيف دب ال كلذ وحنو

 ةمطللا يف هتدايز رّدقملا ألا اذه متربتعا الهف «هقح ءافيتسا

 !؟اهريغو روصلا نم انركذ اميف هومتربتعا امك ةبرضلاو
 دنع ةميقلا ىلإ يلاملا فالتإلا يف انلدع امك :نوعناملا لاق

 ىلع اهدكأتو ةرشبلا ةمرحل ىلوأ لب ءانهه كلذكف ءةلثامملا رذعت

 .لاملا ةمرح

 :نيهجو نم دساف سايق اذه :نوزوجملا لاق

 "اذإف ءلالا فالتإ يف ةلثامملاب نولوقت ال مكنأ :امهدحأ

 عطق ولو «هجو لک نم هلثم هيلع فلتي نأ اوزوجت م ًابوث هيلع فلتأ
 .هب لتقو هدي تعطقل هلتق وأ هدي

 ىلع ةيانجلا نأ ىلع لدو «راشبألاو لاومألا نيب قرفلا ملعف
 .لاومألا يف بلطي ال اجب ةصاقملا اهيف بلطي فارطألاو سوفنلا

 .فيرحت وهو .دربلاو :عوبطملا يف (۱)

 .اطحخ وهو .ةردقملا :عوبطملا يف )۲(

 .لصألا يف ال فيرحت وهو .اذإ هنإف :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ل

 نمضي نوزوملاو ليكملا ريغ نأ مكل "مس نم نأ :يناثلا

 .صن الو ةلأسملا [1/۲۲۸] يف عاجإ الو «"ريظنلاب ال ةميقلاب

 بسحب هريغو ناويحلا يف لئلا بجي هنأ حيحصلا لب

 هلثمب هيف اوضق مهنأ ديصلا ءازج يف ةباحصلا نع تبث امك «ناكمإلا

 ةرقب يفو ءةندبب ةماعنلا يف اوضقف ؛ناكمإلا بسحب معنلا نم

 . كلذ ريغ ىلإ «"'ةاش يظلا ينو «ةرقبب شحولا

 اعابتإ هيلإ راصيف سايقلا فالخ ىلع اذه :نوعناملا لاق
 .ةميقلا بجوأو هيلع سايقلا مّدقو ءةفينح وبأ هعنم اذهو ءةباحصلل

 ىلع عرف "سايقلا فالح ىلع اذه نإ" :مكلوق :نوزوجا لاق

 ءريظنلا نود ةميقلا وه كلذ ف ربتعملا نأ ىلع لادلا ليلدلا ةحص

 ىتح «عاججإ الو ةنس الو باتك نم ًاليلد كلذ ىلع اوركذت مل متنأو

 ءاه يعاد ال ةدايز يهو "يذلا وه" ةدايزب .ملس يذلا وه نم :عوبطملا يف (1)

 .كلذ ىلإ ةراشإلا نودو

 .ليلق دعب فنصملا مالك يف يتأيس امك تبثملا باوصلاو .رظنلاب :لصألا يف ()

 .ةاشب :عوبطملا يف (۴)

 ۳۹۸/٤-٠٠٠ قازرلا دبع فنصم :يف ةباحصلا نع كلذ يف درو ام رظنا (6)

 1A1/0. يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٦-۰٤٨۸

 نع درو امك هلوقف نسحلا نب دمحم امآو «فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو )٥(

 .ةباحصلا

 1/۲ عئانصلا عئادبو ۸۲/٤ طوسبملاو ١/ ١۱1۹-٠۷١ ةيادهلا :رظنا



 ¥YeY تايدلا باتك

 ؟ليلدلا نياف «سايقلا فالخ ىلع هفالخب ةباحصلا ءاضق نوكي

 ناويحلا فالتإ يف ةميقلا رابتعا ىلع ليلدلا :نوعناملا لاق

 اذإ صقشلا قتعم نمض ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ :لثملا نود

 ىلع ٌلدف «""هلثب كيرشلا بيصن هنمضي ملو «هتميقب ًارسوم ناک
 .نوزوملاو ليكملا ريغ يف ةميقلا وه لصألا نأ

 هذه يف ةميقلا رابتعا هيلع متينب ام لصأ اذه :نوزوجما لاق

 هيف نحن امم سيل اذه ناف «ساسأ ريغ ىلع ءانب هنكلو ءاهريغو لئاسملا

 نم وه لب «ةميقلاب تافلتلا نامض باب نم سيل اذه ناف «ءيش يف
 نإف «هنمثب عوفشملا صقشلا كلمتك «ةميقلاب ريغلا لام كلمت باب

 . .كلذ دعب هيلع قتعي مث «قتعملا كلم يف هلوخد رذقي كيرشلا بيصن

 كلم ىلع هلك قتعي "هنأ ىلع نوقفتم ةيارسلاب نولئاقلاو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ رمع نب هللا دبع ثيدح يف كلذو (۱)

 هيلع دبعلا مرق دبعلا نمث غلبي لام هل ناکف «دبع يف هل ًاکرش قتعآ نم» :لاق

 هنم قتع دقف الإو ءدبعلا هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأف «لدع ةميق

 .((قتع ام

 اذإ باب- ٤ ءقتعلا باتك يف «حتفلا عم ۱۷۹/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 .ءاكرش نيب ةمأ وأ نينثا نيب ًادبع قتعأ

 هل ًاکرش قتعآ نم باب-۱۲ «نامیألا باتک يف ۱۲۸۹/۳ هحیحص يف ملسمو

 .دبع يف

 .نآ :عوبطملا ي (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 .كيرشلا نود هل ءالولاو «قتعملا

 ىتح قتعي ال وأ «هقاتعإ بقع قتعلا يرسي له :اوفلتخاو
 .“دمحا بهذم يف امهو «"”يعفاشلل نيلوق ىلع ؟نمثلا يدؤي

 ."ءادألاب الإ قتعي ال هنآ حيحصلاو :انخيش لاق

 لوألا قتع دعب هبيصن كيرشلا قتعأ اذإ ينبني اذه ىلعو
 قتعي يناثلا ىلعو .هيلع قتعي ال لوألا ىلعف ؛ةميقلا نزو لبقو
 .امهنيب ءالولا نوكيو «هيلع

 كبيصن تقتعأ اذإ :امهدحأ لاق اذإ ينبني ًاضيأ اذه ىلعو

 هلك قتعيو «قيلعتلا اذه حصي ال لوألا لوقلا ىلعف ؛رح يييصنف

 بيصن قتعيو قيلعتلا حصي :يناثلا لوقلا ىلعو .قتعملا لام يف

 .هلام نم كيرشلا

 نوكي امنإ لب «لطاب لالدتسا قتعلاب مكلالدتسا نأ رهظف

 ءةميقلاب دبعلا لتاق نَمض هنأ صنلاب مكل تبث ولف هلتق اذإ افالتإ

 .۲/۲ بذهملا :رظنا (۱)
 ٤٠۲/۷-٠٠١. فاصنإلاو ٠٠۳/۱٤ ينغملا :رظنا (۲)
 تارايتخالاو ١/ ۸١ حلفم نبال عورفلا :اذه مالسإلا خيش رايتخال رظنا (۳)

 ( ٤٠۳/۷ فاصنإلاو ۲۸۷ :ص يلعبلل ةيهقفلا
 ."ام" ةدايزب .اذإ ام :عوبطملا يف )٤(

 ."ام" ةدايزب .اذإ ام :عوبطملا يف )٥(



 ۹ تايدلا باتك

 .كلذب مكل ىنأو ءةجح ناك لثملا نود
 وأ ءةلماك ًانيع فلتملا نوكي نأ نيب “قرفلاف ًاضيأو :اولاق

 هلثم بجي مل فالتإ نيمضت ناك نيمضتلا نآ انملس ولف «نيع ضعب
 | .ةلماكلا نيعلا يف

 نكي ال يتلا نيعلا يف كيرشلا قح نأ :امهنيب قرفلاو
 نم هل بجاولاف ءاهشلث وأ ًالثم ةميقلا فصن يف اهتمسق [ب /۲۲۸]

 لصوتيل هبلط اذإ عيبلا ىلع هكيرش ربجُي اذهو «هكلم ةبسنب ةميقلا

 .ةميقلا نم هقح ىلإ

 دبعلا هيلع مّوقو كلذ ىعار ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو

 هدحو صقشلا هيلع مّوَقي لو ءةميقلا نم هقح هاطعأ مث ةلماك ةميق

 .ةميقلا فصن يف كيرشلا قح نأ ىلع ٌلدف «هتميق هيطعيف

 نم هلثب كيرشلا بيصن قتتعملا انًمض ولف كلذك ناك اذإف

 هل نکی م اذ هنال ؛هکیرش هبلط اذإ عیبلا یلع هرج مل رخآ دبع
 .اهنم قاب هقحف «نيعلا سفن يف هقح لب «ةميقلا يف قح

 باتک نم ال «هیلع نوسیقت لصأ مکعم سیل هنأ رهظف :اولاق
 .عامجإ الو ةنس الو

 ضرتقا ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ حيحصلا يف تبث دقو

 يردآ الو !؟نيآ نم يردآ ال "حضاو" ةدايزب .حضاو قرفلاف :عوبطملا يف (1)

 | !؟اهببسو ةدايزلا ىلإ رشي مل اذال



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1

 .'هنم ًاریخ یضقو ًارکب

 يف بجاولا نأ عم «ناويحلا ضرق زوجي نم هب جتحاو
 .يلثم ناويحلا نأ ىلع لدي اذهو ءلخملا ذر ضرقلا

 “هتميق در ًاناويح ضرتقا اذإ" :لاقي نأ بجعلا نمو

 صنلا بجوم كرتيف «بصغلاو فالتإلا ىلع كلذ ساقيو

 .عامجإ الو صنب هلصأ تبثي ل سايقل حيحصلا

 .""هلثب نمضي ضرقلا يف ناويحلا َنآ دما "”صوصنمو
 .“"بصغلا ىلع سايقلل ًادرط ةميقلاب لب :هباحصأ ضعب لاقو
 فالتإلاو بصغلا يف نامضلا بجوم يف هباحصأ فلتخاو

 :هجوأ ةثالث ىلع

 .نوزوملاو ليكم ا ريغ يف ةميقلا بجاولا نأ :اهدحأ

 ءةاقاسملا باتك يف «عفار يبآ ثیدح نم ۱۲۲۲١ /۳ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 . ...هنم ًاربخ یضقف ایش فلستسا نم باب-۲

 .فيرحت وهو .صوصنو :عوبطملا يف (۲)

 . ٤٠٨۹/١ ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :رظنا (۳)

 . ٤٤/٦ ينغملا :رظنا ()

 يف فالخلا لعج لب ءدمحا مامإلا نع ةياور ةلاسملا يف ةمادق نبا ركذي ملو

 .ملعأ هللاو «نيهجو اهيف ركذف «باحصألا نيب ةلاسملا

 ۳٠٤. /۳ عانقلا فاشك :رظنا .هتميقب نمضي هنآ وه بهذملاو

 .بهذملا هجولا اذه ىلعو )٥(



 ۳۱ تايدلا باتك

 .عيمجلا يف لخملا بجاولا :يناثلاو

 يف دمحأ هيلع صنو «ناويحلا ريغ يف لثملا بجاولا :ثلاثلاو

 ."امهوحنو ةعصقلاو بوثلا

 .""هلثم داعي ءاملظ مودهملا رادجلا يف يعفاشلا هيلع صنو
 ًابوث فلت اذإ هدنعف اذه عمو «ةفينح وبأ ةميقلاب سانلا لوْفأو

 «هتميق نم رثکأب هنع حلصلا زوجي اذهو «"هتمیق ال «هلثم هتمذ يف تبث

 .اهنم رثكأب اهنع حلصلا زاج امل ةميقلا ةمذلا يف تباثلا ناك ولو

 هتضقانم وأ هضقانت نم دب الف لثملا ربتعي مل نم نأ رهظف

 .هنم "صلح الام اذهو «حيرصلا صنلل

 عانقلا فاشكو ء1۱۹۳ ١/ فاصنإلاو ٤١٤/١ ينغملاو ١“ ررحلا :رظنا

€ /1۸°1. 

 ٠۹۳/۱. فاصنإلاو ۳٦۱ /۷ ينغملا :هجولا اذمل رظنا (۱)

 فاصنإلاو ٤0۹/١ ةيهقفلا لئاسملا- نيهجولاو نيتياورلا :هجولا اذه رظنا (۲)

۳/1. 

 .يطيوبلا يف يعفاشلا هيلع صن (۳)

 ء۱۹۰/۲ جاتحنا ينغمو ٠٠١/٤ نيبلاطلا ةضورو ٥۸/٤ طيسولا :رظنا

 ٠١. /۳ يمرجيبلا ةيشاحو

 )٤( قتارلا رحبلا :رظنا ٦/  ۲٤٤ريدقلا حتف حرشو ۷/٠٦.

 .اطخ وهو .صخلم :عوبطملا يف )٥(



A!ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 دواد اهیف مکح يتلا ةموكحلا وه هلك اذه لصأو

 وهو- ثرحلا يف تناکو «""هباتک يف انيلع هللا اهصقو «'ناميلسو

 منغلا “هيف تشفنف «-بنع راجشأ "ناك هنإ :ليقو «ناتسبلا

 . اليل نوكي امنإ شفنلاو

 ام ةميق ربتعا هنأل ؛منغلاب ناتسبلا باحصأل دواد ىضقف

 . "اهايإ مهاطعأف «منخلا يواسي هدجوف «هتدسفأ

 رهو «لمملاب منغلا باحصأ ىلع ىضقف ناميلس امأو

 نيح ىلإ هّلْغم نأ ىأر مث « "ناك امك ناتسبلا اورمعی نأ

 .۲۲۱/۱-۲۲۷ فنصملل نیعقوملا مالعإ :رظناو (۱)

 منع هيف تشن ذإ ٍثْرَحْلا يِف ناّمّكْحَي ذإ َناَمْيَلْسَو دادو :ىلاعت هللا لاق (۲)

 ًالِعَو امك ایا الو ن ناتج اهات هنيدماش ميبكحل اکر مزل

 .[۷۸-۷۹ :ءایبنألا] (نيلِعاَق اكو َرْيْطلاَو حبي لالا دوا َحَم ارس

 نودو «عاد نود لصألا يف امل ىطاخ رييغت وهو .تناك اهنإ :عوبطملا يف (۳)

 .ةراشإ

 !!!لوألا رييغتلل عبات رييغت وهو .اهيف :عوبطملا يف (6)

 ريدقلا حتفو ۱۸١/۳ ريثك نبا ريسفتو ۲٠۳/١۱١ يبطرقلل عماجلا :رظنا ()

 ٤۱۸/۳. يناکوشلل

 حتفو ۰۱۸۱/۳ ریثک نبا ر ريسفتو ۲٠۳/١١-٠٠٤« يبطرقلل عماجلا :رظنا ()

 ٤۱۸/۳. يناكوشلل ريدقلا

 .ةميقلاب ال لئملاب نامضلا رابتعا يأ (۷)



 YoY تايدلا باتك

 هيواسي منغلا لغم نأ ىأرو «مهيلع توفي [/۲۲۹] هدوع

 داع اذإف «ناك امك مهناتسب دوعي یتح اهنولغتسی منغلا مهاطعاف

 .'مهمنغ مهيلإ اودر

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ةيضقلا هذه لثم يف ءاملعلا فلتخاف

 نامضلا لصأ يف يناميلسلا مكحلاب لوقلا :اهدحأ

 ."هتیفیکو

 سايقلاو «عرشلا لوصأل ةقباطم اهدشأو لاوقألا حصأ وهو

 .داهتجالا يف درفم باتک يف "ایپ دق امک

 ريغ يف هيلع صن دمحا بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو

 .“يعفاشلاو كلام بهذم يف ًاهجو ركذيو “٠ عضوم

 .لخملا نود شفنلا يف هتقفاوم :يناثلاو

 حتفو ۱۸۲ «۱۸۱/۳ ریثک نبا ریسفتو ۰۲۰٤/۱۱ يبطرقلل عماجلا :رظنا (1)

 ٤۱۸/۳. يناكوشلل ريدقلا

 .لغملاب نوكي هنأو شفتلا نامض :يأ (۲)

 ."كلذ" ةدايزب .كلذ انيب :عوبطملا يف (۳)

 فاصنإلاو ٥٤١/١١ ةمادق نبال ينغملا :ةلبانحلا دنع نمضي هنأ يف رظنا )٤(

 ۲۳۹-۲٤۰١. /۱ يوادرملل

 . ۱۹۲/١ فاصنإلاو ۳٠١ /۷ ينغمل ا :لئملاب نمضي هنأ يف رظناو

 .يعفاشلا الو كلام بهذم يف هجولا اذه ىلع فقأ مل )٥(



O:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."دمحأو "كلامو “”ىعفاشلا بهذم نم روهشملا اذهو

 .شفنلا نود لثملا ف هتقفاوم وهو «هسکع :ثلاثلاو

 هطيرفتب ناتسبلا فلتأ اذإ :نولوقي مهنإف «هريغو دواد لوق وهو
 .'هتفلتأ ام اهبحاص نمضي إ اليل منخلا تتلفنا اذإ امأو «هلثب هنمض

 نکی هبجوأ ولو ‹«نامضلا بج وی ١ل شفللا نأ :عبارلاو

 .لثملا يف الو شفنلا يف ال “"هقفاوي ملف .ةميقلاب لب لثم اب
 . "ةفينح يب بهذم وهو

 .ةميقلاب نمضي وهف (۱)
 نيبلاطلا ةضورو ۲۲٠٦/۲ بذهملاو 1٦ طيسولا :نمضي هنوكل رظنا

۰ 

 .1۹--/ 0 نيبلاطلا ةضورو ۳۹۰١ /۳ طیسولا :يلثم ريغ هنوکل رظناو

 .ةميقلاب نمضيف (۲)

 يناودلا هكاوفلاو ٤١٤-٤٠٠١« ٤4١ :ص يناكلا :نمضي هنوكل رظنا

۲ -1۳4. 

 . ٤٠٥٦/۳ يقوسدلا ةيشاحو ١/ ۲۸١ ليلجلا بهاوم :يلثم ريغ هنوکل رظناو

 .ةميقلاب نمضي هنأ وهو .بهذملا وهو (۳)

 ۲۳۹-۲٤١. ۰۱۹۳/۲ فاصنإلاو ٥٤۱/۱۲ ۰۳۲۱ /۷ ينغملا :رظنا

 ١١/ ٤-٠. ىلحملا :رظنا .هحجر مث دواد نع مزح نبا هرکذ )٤(

 .هقفاوت :عوبطملا يف )٥(

 €T /۸ قئارلا رحبلاو ۲۵١ ۰۱/۱ ةيادملا :ةيفنحلا بهذل رظنا )0

7/۸ 



 Yo تايدلا باتك

 .هّللا هبجوأ "يذلا لدعلاو ""سايقلا يف مهداهتجا نم اذهو

 صرصنلا تناک نإو ‹ءاهوق ره لدعلا ثأر ةفئاط لکف

 ىنثأ یلاعت هللا نأ امک ءنامیلس مکجب دھشت عرشلا لوصأو سایقلاو
 .هایإ همهف هنآ ربخآو هب هيلع

 هل اهنم حجارلا حيجرتو اهتلدأو لاوقألا هذه ذخام ركذو

 .لعف امك هب لعفُي هنأ ىلع نالدي صنلاو سايقلا نأ دوصقملاو

 ضقنل نكي مل كلذ نآو ."ةيراجلا سأر خضر امك يدوهيلا

 .فيسلاب لتقلا كلذ يف بجاولا نأل ؛“بارحلل الو ءدهعلا

 :تاياور عبرأ كلذ يف دمحأ نعو

 .“قنعلا يف فيسلاب الإ دوقلا ىفوتسُب ال هنأ :نهادحإ

 . "ةفينح يبآ بهذم اذهو

 .ملعأ هللاو .باتكلا :اهلعل (۱)

 .اطخ وهو ."وه" :ةدايزب .يذلا وه :عوبطملا يف (۲)

 .هاجرخأ ملسمو يراخبلا نأ قبس دقو (۳)

 .ةبارحلل :عوبطملا يف )٤(

 ٩/ ٤۹١. فاصنإلاو ء۳۳٠-۳۲١ /۲ ررحلا :رظنا .بهذملا ةياورلا هذه ىلعو )٥(

 ۲٤١. /۷ عئانصلا عئادبو ء١١ ٤/ ةيادهلا :ةيفنحلا بهذمل رظنا (0)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۳٦

 ."*ىلاعت هللا قحل ًامرحع نكي م اذإ لعف امك هب لعفي هنأ :ةيناثلاو

 ."يعفاشلاو "كلام بهذم اذهو

 هريظن هب لعف “ًابجوم حرجلا وأ لعفلا ناك نإ :ةئلاثلاو

 . “الف الإو

 لعف درفنا ول دوقلل ًابجوم عطقلا وأ حرجلا ناك نإ :ةعبارلاو
 . "الف الإو «هریظن هب

 ."[فيسلاب] لتُف كلذب تمي ل نإ اهلك لاوقألا ىلعو

 لئيب اوُبقاَعَف مشبقاَع نإَو :ىلاعت لاقف ءاهنع ًايهنم ةلثملا تناك نإو
 f pe 2 اً

 . هب متبقوع

 ٩/ ٤۹١. فاصنإلاو ۱۳۲ /۲ ررحما :ةياورلا هذه رظنا (1)

 .۲۲۷ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٥۸۷. :ص يفاكلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا ()

 .۲۲۹/۹ نیبلاطلا ةضورو ۱۸٦/۲. بذهملا :ةيعفاشلا بهذمل رظنا (۳)

 .فيحصت امهالكو .ًاقهرم :عوبطملا ينو .ًاقهزم :لصألا يف )٤(

 .عورفلاو ررحلا نم بيوصتلاو
 )١( عورفلاو ء١١۳٠ /۲ ررحلا :ةياورلا هذمل رظنا ٠٠٤/١.

 1٦٤/١. عورفلاو ٠١١ /۲ ررحلا :ةياورلا هذمل رظنا ()

 متي هبو ۱۳۳ /۲ ررحملا نم هتکردتسا امنإو ‹لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (۷)

 .ملعأ هللاو «قايسلا

 ٠١١. :ةيألا لحنلا ةروس (۸)



 YY تايدلا باتك

 رقبو نذألا عطقو فنألا عدجب ةبوقعلا نأ ىلع ليلد اذهو

 وه لئملاو ءناودعب تسيل «لئم اب ةبوقع "وه «كلذ وحنو «نطبلا
 .لدعلا [ب /۲۲۹]

 نم هدنسم يف دمحأ ىور امف ءاهنع ًايهنم ةلئملا نوك امأو
 انبطخ ام» :لاق نیصح نب نارمعو بدنج نب ةرمس ثيدح

 . «ةلعملا نع اناهنو ءةقدصلاب انرمأ الإ ةبطحخ هللا لوسر

 «هنولتقت متنأف «لعف ام ريظن هب لعف اذإ تمي مل ولف :ليق نإف
 ؟ةلثامملا نيأف «لعف ام ىلع ةدايز كلذو

 مو قنعلا يف هبرض ول هنإف «فيسلاب لتقلاب ضقتني اذه :ليق

 ءاقافتا هبجوي ىتح «ةثلاثو ةيناث "هبرضي نأ “هل ناک «“هبجوي

 .ةدحاو ةبرض هبرض امنإ لوألا ناك نإو

 :ناقيرط هل ةلثامملا رابتعاو

 يذلا ةلعلا سايق وهو «هلثمو هريظنب ءيشلا رابتعا :امهادحإ

 .يه :عوبطملا يف (1)

 .اطخ وهو «لق :لصألا يف (۲)

 ٤۳٦/٤. دمحآ دنسم (۳)

 .ءايلا طاقسإب .هجوي :لصألا يف )٤(

 .فيرحت وهو .انل :عوبطملا يف )١(

 .لوألا فيرحتلا ىلع بترتم «فيحصت وهو .هبرضن :عوبطملا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۳۸

 .هريظنب ءيشلا هيف قحلي
 لصألا نيب هيف عمجلا نوكي يذلا "”ةلالدلا سايق :يناثلاو

 .اهمزالو ةلعلا ليلدب «عرفلاو

 ىوقأ نم ناك «يظفل مومع نيذه نم دحاو ىلإ فاضنا نإف

 نيليلدلا رفاضتو «يونعملاو يظفللا نيمومعلا عامتجال ةلدألا

 صاصقلاو .نازيملاو باتكلا بجوم نوكيف «يرابتعالاو يعمسلا

 .هريرقت مدقت امك «بابلا اذه نم وه انتلاسم يف

 .ةنملاو دمحلا هلو هب ءافخ ال حضاو اذهو

 ماكحألاو ۰۹4 :ص هقفلا لوصأ يف عمللا :ةلعلا سايق فيرعت يف رظناو (1)

 . ٤/٤ ېدمآلل

 .لك يف راكسإلا ةلعل ءرمخلا ىلع ًاسايق ذيبنلا ميرحت :هلاثمو

 .ةلعلاب هيف حيرصتلل ةلع سايق يمس امنإو

 ٤/ ٤. يدمآلل ماكحألاو ٠٠١ :ص عمللا :ةلالدلا سايق فيرعت يف رظناو (۲)

 ةبرطملا ةدشلل ةمزالملا ةحئارلا عماجج رمخلا ىلع ًاسايق ذيبنلا مرحي :هلاثمو

 .لک يف



 ۰۳۹ تايدلا باتك

 ازا وفع باب

 "«لوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقملا ىلع» :ثيدح ركذ

 ."هرخآ ىلإ يرذنملا مالكو

 نيبي ام اذه نم ءيش يف سيلو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 ىلوألا» : يورو «“«لوألاف لوألا» يور دقو «ثيدحلا هجو

 وفع باب :هيف بابلا ةجرتو )۱١(. :مقر بابلا ٤/ ٠۷٥ دواد يبآ ننس (۱)

 .مدلا نع ءاسنلا

 هنآ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح وه (۲)

 وبأ لاق .«ةأرما تناك نإو «لّوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقلا ىلع») :لاق

 ينغلبو .ءايلوألا ىدحإ تناك اذإ زئاج لتقلا يف ءاسنلا وفع نأ يغلب" :دواد

 ."دوقلا نع اوفکي «اوزجحني» :هلوق يف دبع يبآ نع

 .مدلا نع ءاسنلا وفع ٠ ۳١- ةماسقلا باتك ٤٠۸ /۸ ىبتجنا يف يئاسنلا هاورو

 .۹۸۱ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ."يئاسنلا هجر خاو" :لاق يح ١/ ٠٣٤٣ ٣٤٤ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۳)

 ملعأ الو «يعازوألا ريغ هنع ىور ملعأ ال :يزارلا متاح وبأ لاق اذه نصحو

 .هبسن ًادحأ

 ‹«يمعارتلا ةفيذح وبأ نصح نبا :لاقيو «نمهحرلا دبع نب نصح :هريغ لاقو

 .يعازوألا هنع ىور «نمحرلا دبع نب ةملس يبآ نع ىور «قشمد لهأ نم

 .ثیدحلا اذه هل رکذو

 .يرذنملا مالك ه. "دوقلا نع اوفكي «اوزجحني)» :دواد وبأ لاق

 .بابلا ثيدح وهو )٤(



fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هبو ىلوأ وهو «""برقألاف برقألا يآ «ةزمهلا حتفب «'«یلوآلاف

 .ثیدحلا ینعم نیبتی
 (اوزجحني)و «نيئيشلا نيب زجاحلا هنمو «عنملا :زجحلا لصأو

 وهو «مهنيب زجاح ىلع لدي وهو ("(نجحناف هتزجح) :عواطم

 نأل ؛اوزجحني نآ مهيلع بجو افع اذإ هنإف مدلا هل نم وفع

 .افع دق مدلا بحاص

 ناك نإو «لوتقملا نم ىلوألاف ىلوألا هقحتسي “قحلا وفعلا اذهو

 زوجي الو «مهنيب اهوفع زجح دقف -لوتقملاب ىلوأ يهو- تفع اذإف «ةأرما

 .مهنم ىلوألا هنع افع دقو ءهمدب بلطلا كلذ دعب دعابألا لاجرلل

 ."هانعم حبص رفسأو ههجو هللا دمج حضتا دقف

 هيلع لد لعف لعاف «ىلوألاف ىلوألا» :نوكيف اذه ىلعو

 .ةآرما ناك نإو ىلوألاف ىلوألا مهنيب زجحَي يأ ءروكذملا

 ملعأ هللاو ءاذهب رعشت دواد يبآ ةمحرتو

 ٠۳٠/٤. یربکلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (1)

 ٠٤/٤. ربثألا نبال ةياهنلا :رظنا ()

 ١/ ٠٤٠. ريثألا نبال ةياهنلا رظنا (۳)

 .قحلا نع :باوصلا لعلو .قحل :عوبطملا يف ()

 )٥( ةياهنلا يف ريثألا نبا هنايب ىلإ ميقلا نبا قبس دقو ١/ ٤٠٥ ٠.



 3 تايدلا باتك

 “7؟يه مک ةيدلا باب

 قاسف كلام نب فشخ نعو :يرذنملا لاق ]٠//[

 ركذو كاذب سيل كلام نب فشخ :يلصوملا لاقو" :هلوق ىلإ مالكلا

 ."یردحلا اذه هل

 .(۱۸) :مقر بابلا ۸۰ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يئاطلا كلام نب فشخ ثيدح دنع

 «ةعذج نورشعو «ةقح نورشع ًاطخلا ةيد يف» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .«رکذ ضاحخم ينب نورشعو «نوبل تنب نورشعو «ضاخم تنب نورشعو
 ةيدلا يف ءاج ام باب-١ «تايدلا باتک يف ۵ ٤/ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 الإ ًاعوفرم هفرعن ال دوعسم نبا ثیدح" :يذمرتلا لاق مث ؟لبإلا نم يه مک

 ."هجولا اذه نم

 ةيد نانسأ ركذ ۳٤ ١- ءةماسقلا باتك يف ٤١۳/۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 .اطخلا

 .ًاطخلا ةيد باب-٦ «تايدلا باتك يف ۸۷۹ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۹۸٩. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 «هجيرختو ثیدحلا رکذ ثیح ۳٤۹/٦-۳۰۱ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (۲)

 ًاعوفرم هللا دبع نع يور هملعن ال ثیدحلا اذه :رازبلا ركب وبآ لاقو" :لاق مث

 .همالك رخآ اذه ءدانسإلا اذهب الإ

 .ثيدحلا اذهب الإ فرعُي ال لوهجم كلام نب فشخ نأ يباطخلا ركذو
 ينب :هيف نألو ؛هيوار يف ةلعلا نم انركذ امل هب لوقلا نع يعفاشلا لدعو

 .تاقدصلا نانسا نم ءيش يف ضاحم يبل لخدم الو ««ضاخش



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 ثيدحلا اذهو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 نب هللا دبع نع ةمقلع نع "”قاحسإ يبأ نع ليئارسإ هاور دق

 «ةعذج نورشعو «ةقح نورشع ًاسامخأ اطخلا يفر :لاق هنأ دوعسم
f° (۲) ۰ 0 *4 ۰ FSB ۰ ۵ 

»4 ۰ 

 ينب نورشعو «ضاخم  تنب نورشعو «نوبل تانب نورشعو

 ." ىقهيبلا هركذ .«ضاحخم

 لیتق یدو هنآ» ةماسقلا ةصق يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يور دقو

 .ضاخ نبا ةقدصلا نانسأ يف سيلو ««ةقدصلا لبإ نم ةئامب ربيخ
 .ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع تباث ريغ فيعض ثيدح اذه :يطقرادلا لاقو
 نبا نع كلام نب فشخ الإ هاور هملعن ال :لاقو «كلذ يف مالكلا طسبو

 .ریبج نب دیز الإ هنع وری مل لوهجم لجر وهو .دوعسم
 جاجحلاو «ةاطرأ نب جاجح الإ ريبج نب ديز نع هاور ًادحأ ملعن ال :لاق مث
 .هنم عمسي ملو هقلی ل نمع ثدح هنآو سیلدتلاب روهشم لجرف

 .ةأطرأ نب جاجحلا ىلع هيف فلتخا دق هنأ ركذ مث

 «ةأطرأ نب جاجحلا ىلع هيف فلتخاو «لوهجم كلام نب فشخو :يقهيبلا لاقو

 .ملعآ هللاو .هب جتح ريغ جاجحلاو

 .ثيدحلا اذه هل ركذو كاذب سيل كلام نب فشخ :يلصوملا لاقو
 .يرذنملا مالك ه.| "ءافو نيتمجعملا نيشلا نوكسو ءاخلا رسكب فشحخو

 كلذ نأ ىلإ ةراشإلا نود .هللا دبع نب ورمع يعيبسلا قاحسإ يبأ :عوبطملا يف ()

 .لصألا يف تسيل حيضوت ةدايز

 .تانب :عوبطملا يف (۲)

 ۲٠۲/٦. راثآلاو ننسلا ةفرعم يفو ۷٤ /۸ ىربكلا ننسلا يف هاور )۳(



 YEY تايدلا باتك

 نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نايفس هاور كلذكو :لاق

 .هللا دبع نع ةمقلع

 .هللا دبع نع ميهاربإ نع روصنم نعو

 . "هللا دبع نع ةديبع يبأ نع زلج وبأ هاور كلذكو

 نسلا يف دوعسم نب هللا دبع هلاق يذلا اذهف :يقهيبلا لاق

 هيلع عقي لبإلا مساو «نيعباتلا ضعب نع يعفاشلا هاكح ام لقا

 ."عابتالاب یلوأ وهف هیقف يباحص لوق وهو

 يف ةمثح يبآ نب لهس ثيدحب جتحا هنع بغر نمو :لاق
 لبإ نم "ةئامب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هادوف» :ةماسقلا
 .تاقدصلا ضئارف يف لخدم ضاخلل ا ينبل سيلو «“«ةقدصلا

 ملکتن نحنو «دمعلا لتق يف ناك نأو ةماسقلا ثيدحو :لاق

 )١( راثآالاو ننسلا ةفرعم ٠/۲٠۲.

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ركذ دقف «قاحسإ يبأ نع يروثلا نايفس يتياور امأ

 ۸- ۷٥.تايدلا يف فنصما هباتك نم اهجرخأ ًاعيكو نأ

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأ دقف زلجم يبأ ةياور ام ۸/  ۷١.هدنسب

 ) )۲راثآلا ننسلا ةفرعم ٦/۲٠۲.

 ) )۳.عوبطملا نم ةطقاس

 )٤( .دوقلاب ةماسقلا كرت باب-۹ «تايدلا باتك يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا قبس

 )٥( راثالاو ننسلا ةفرعم ١/۲٠۲.



f4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 كلذ تبثي مل نيح ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نآكف ءاطخلا ةيد يف

 .كلذب ًاعربتم ءاطخلا ةيدب هادو مهيلع لتقلا

 ل قاحسإ ابأ نأل عطقنم هناب دوعسم نبا ثيدح للعو
 ."ةمقلع نم عمسي

 دلاخ نب ةيمأ انثدح رادنب انثدح :نايفس نب بوقعي لاق

 نإ :هل ليقف ءينادمملا قاحسإ يبأ دنع تنك :لاق ةبعش انثدح

 ."قدص :لاقف ءًأئيش ةمقلع نم عمست مل كنإ :لوقي ةبعش

 نب ورمع نع ةبعش لاق «هيبأ نم عمسي ملف ةديبع وبأ امأو
 . ال :لاق ؟ًاًئيش كيبأ نم ظفحت ةديبع ابأ تلأس ةرم

 .عوفرملا كلام نب فشخ ثيدح ليلعت ركذ مث

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ۲٠۲/١. راثآالاو ننسلا ةفرعم (۲)

 ۲۰۲-۲٠۳. /۲ راثآالاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا :بوقعي قيرط نم هجرخأ (۳)

 ريغصلا خيراتلاو ٠١١ /۷ ءايلوألا ةيلح :ين بوقعي قيرط ريغ نم هرظناو

 ىربكلا ننسلاو ۱۲۱-٠۲۲ :ص متاح يبآ نبال ليسارملاو “۱1

 ۷٠. /۸ يقهيبلل

 يقهيبلل ىربكلا ننسلاو ٠٤/١ يرودلا ةياور نيعم نبا خيرات :رظنا (5)

 ۲٠۳/٠. راثآالاو ننسلا ةفرعمو ۸(۷

 .لوهجم :فشحخ نع لاق هنآ كلذو )٥(

 ١/ ۲٠۳. راثالاو ننسلا ةفرعم رظنا



 €Y تايدلا باتک

 امم لقآ دوعسم نبا ثيدح ين ام نإ" :"هلوقب يقهيبلا دارمو

 لاق يعفاشلا نأ ."ىلوأ هب ذخألاو «نيعباتلا ضعب نع يعفاشلا هاكح

 دمع لتق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذإو :عيبرلا ةياور يف

 كلذ يفف ("«اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نوعبرأ اهنم» :ةظلغم اطخلا

 .ةيدلا هذه ةفلاخ دمع "هطلخي ال يذلا اطخلا ةيد نأ ىلع ليلد

 ءةّتسلاب لبإلا نم ةئام لتاقلا مزلأف ءاهيف سانلا فلتخا دقو

 اولاق ام لقأ الإ ءلبإلا نانسأ نم همزلا الف هيف اوفلتخي مل ام مث

 .رابكلاو راغصلا مزلي لبإلا مسا نأل ؛همزلي

 نورشعو [ب /۲۳۰1] ضاخ ةنبا نورشع :سامخأ اطخلا ةيدف

 .ةعذج نورشعو ةقح نورشعو روكذ نوبل ينب نورشعو نوبل ةنبا

 نمهرلا دبع يبأ نب ةعيبرو باهش نبا نع كلام انربخأ

 .اطخ وهو .لوقي :عوبطملا يف )١(
 ةيد يف باب-۱۹ «تایدلا باتک يف ٦۸۲/٤-1۸۳ هننس يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 .دمعلا هبش ًاطخلا

 هبش ةيد مك -۴۳ «۳۲ «ةماسقلا باتك يف ٤0۹/۸ ىبتجملا يف يئاسنلاو

 ...دمعلا

 .ةظلغم دمعلا هبش ةيد باب-١ «تايدلا باتك يف ۸۷۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم مهلك
 .۳۸۰۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 .اطخ وهو .هطلاخب :عوبطملا يف (۳)



ESةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 " . كلذ نولوقي اوناک مهنأ راسی نب نامیلس نع هغلبو

 دوعسم نبا هلاق اب لوقي نأ هلجأل يقهيبلا همزلأ يذلا اذهف

 ( :نيهجول

 .ءالؤه هلاق امم لقأ هنآ :امهدحأ

 هب ذخألاف ءةباحصلا ءاهقف نم يباحص لوق هنأ :يناثلاو

 .نيعباتلا لوق نم ىلوأ

 ةددعتم هوجو نم يور دق هنإف «فیعضف رکذ ا هلیلعت امأو

 عفد ىلع اهعومجم يوق ضعب ىلإ اهضعب عمج اذإ دوعسم نبأ نع
 .اهب للع يتلا ةلعلا

 ينثدح ام وهف "هللا دبع لاق" :تلق اذإ :لاق هنآ ميهاربإ نع تبث دقو

 .تيمس يذلا وهف هللا دبع نع "نالف يثدح" :تلق اذإو «هنع ةعامج هب

 م هدنعو ‹هیواتفو هيب ثٹیدج ةيانعلا ديدش ةديبع وبآو

 .هريغ دنع سيل ام ملعلا نم كلذ

 ۸٥١. /۲ اطوملا يف كلام هاور (1)

 ۱٤٩/٩-۱٤١. يعفاشلل مالا (۲)

 يجابلل حيرجتلاو ليدعتلاو ۲۷۲/١ دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :رظنا (۳)

 ۳۷-۳۸ /۱ ربلا دبع نبال دیهمتلاو ۰۲۲٠/۱ راثآلا يناعم حرشو ۱

 ۷١. :ص ليصحتلا عماجو

 .اطخ وهو .يف :عوبطملا يف )٤(



 ¥4 تايدلا باتك

 هتلالجو هتمامإف «ةمقلع نم عمسي مل نإو قاحسإ وبأو

 دعيف «ةقث ريغ نم هعمس نوكي نأ عنمت «سيلدتلاب هترهش مدعو

 .''فيدحلل ًاسيلدت هطاقسإ

 :نارخآ نابهذم ةلأسملا يفف دعبو

 نورشعو سخو ضا تنب نورشعو سه اهنآ :امهدحأ

 .ًاعابرأ نوبل تنب نورشعو ةسمخو «ةعذج نورشعو سمو ةقح

 يٻآ نع نايفس نع يدهم نبا نع هغلب اميف يعفاشلا هاکح

 . "يلع نع ةرمض نب قاحسإ
 تنب نورشعو نوبل تنب نوثالثو ةقح نوثالث اهنأ :يناثلا

 .رکذ نوبل نبا نورشعو ضاحم

 .”تباث نب ديزو نافع نب نامثع نع يقهيبلا هاور
 ينلا نع ردقم ءيش نانسألا يف سيل هنأ ىلع لدي اذه لكو

 .ملعأ هللاو «ملسو هيلع هللا یلص

 جتحي الف «سيلدتلا نم اورثكأ نيذلا مهو ءةثلاثلا ةبترملا يف رجح نبا هذع (1)

 1٤١. /۲ حالصلا نبا باتك ىلع تكنلاو ء١١٤٠ :ص سيدقتلا لهآ فيرعت :رظنا

 YVA/Y. مالا يف يعفاشلا هاور (۲)

 .دمعلا هبش اطخلا ةيد يف باب-۱۹ «تايدلا باتک يف 1۸٦/٤ هننس يف دواد وبآ هاورو

 . ۹٩۰ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .هب نايفس قيرط نم

 . 1۹/۸ یرکلا ننسلا ()



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۸

 ""بیعش نب ورمع نع ثیدح لوا رکذ

 هب نوجتحي روهمجلاو بيعش نب ورمع ىلإ حيحص ثيدحلا اذه

 .تايدلا يف مهلك ةمئألا هب جتحاو عضوم ريغ يف يعفاشلا هب جتحا دقو

 يف نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ىضق :يعفاشلا لاق

 ةيد يف رمع ىضقو «ملسملا ةيد ثلثب ينارصنلاو يدوهيلا ةيد

 .(۲۳) :مقر بابلا «(۷۰۸-۷۰۱۷ ٤/ دواد يبآ ننس (۱)

 ٤/٦ ۳۷-۳۷٣. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 يلا نع هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع قاحسإ نب دمحم ثيدح وه (۲)
 هاور" :دواد وبأ لاق .«رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 .هلثم بيعش نب ورمع نع ثراحلا نب نمحرلا دبعو يثيللا ديز نب ةماسأ

 ةيد يف ءاج ام باب-۱۷ «تایدلا باتک يف ٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 لقع ةيد فصن رفاكلا لقع ةيد» :هظفلو .ديز نب ةماسأ قيرط نم .رافكلا

 .نسح ثيدح :لاقو .(نمؤملا

 ةيد مك-۳۸ «۳۷ «ةماسقلا باتك يف ٤۱٤/۸-٤٠١ ىبتجنا يف يئاسنلاو

 .هب بيعش نب ورمع نع ديز نب ةماسأو ىسوم نب ناميلس قيرط نم ؟رفاكلا
 نم .رفاكلا ةيد باب-۳١ «تايدلا باتک يف ۸۸۳/۲ هننس يف هجام نباو

 .هب بيعش نب ورمع نع شايع نب نمهحرلا دبع قيرط
 .۳۸۳۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 4۹*۲ تايدلا باتك

 نم لقآ مهتايد يف لاق ًادحأ نأ ملعن ملو «مهرد ةئامنامشب يسوجلا

 دحاو لك ""لتاق انمزلاف ءاذه نم رثكأ مهتايد نإ :لیق دقو .اذه

 . “هيلع "عمجأ امن لقألا ءالؤه نم

 ملعملا نيسح هاور دق بيعش نب ورمع ثيدح :يقهيبلا لاق

 دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك» :لاق هدج نع هيبأ نع ورمع نع

 فالآ ةينامث رانيد ةئامنامث ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ةيد نم فصنلا ذئموي باتكلا لهأ ]1/۲۳١[ ةيدو «“هرد

 عفرو هتبطخ ركذف رمع فلختسا ىتح كلذ ناكف :لاق .نيملسللا

 اميف اهعفري مل ةمذلا لهأ ةيد كرتو :لاق .لبإلا تلغ “"نيح ةيدلا

 .ديدش فيرحت وهو .مهتايح :عوبطملا ين ()

 .فيحصت وهو .لئاق :عوبطملا يف (۲)

 .عمتجا :يعفاشلل مألا يفو .فيرحت وهو .اوعجأ :عوبطملا يف (۳)

 )٤( يعفاشلل مألا ٠۳٣/١-٠١۷.

 مألا يف يعفاشلا :هجرخأ كلذ يف نامثعو رمع نع ءاج امو ۷/ ٥۳١ باتك يف

 .نسحلا نب دمع ىلع درلا

 ةفرعم يف كلذك يهو ."مهرد فالآ ةينامث رانيد ةئامنامث" :لصألا يف ةرابعلا اذك )٥(

 .۲۳۷ ٦/ راثآلاو ننسلا

 ."مهرد فالآ ةينامشب رانيد ةئانامث" ٠١١: /۸ يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف امأ

 ."مهرد فالآ ةينامث وأ رانيد ةئامنامث" :ةرابعلاف دواد يبآ ننس يف امأو

 .فيحصت وهو .ىتح :لصألا يف (1)

 .دواد يبأ ننسو راثآلاو ننسلا ةفرعم نم بيوصتلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1.0۰

(0N) .ةيدلا نم عفر 7( »“ * 

 نم فصنلا ىلع» :هلوق نوكي نأ -ملعأ هللاو- هببسف :لاق

 .مهرد فالآ ةينامث ىلإ ًاعجار ««نيملسملا ةيد

 ملسو هيلع هللا یلص يڼلا دهع يف هتیاور يف مهتید نوکتف
 ملع هناكف ءةيدلا نم عفر اميف رمع اهعفري مل مث «مهرد فالآ ةعبرأ

 .ميوقت مالسإلا لهآ ينو فيقوت باتكلا لهأ يف اهنأ
 نبا نع نوع نب رفعج ثيدح انلق ام دکؤي يذلاو :لاق

 ىلص يلا نأ» “:هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع جيرج

 ةيدلا باب-۸٠ «تايدلا باتک يف 1۷۹/٤ هننس يف دواد وبا هجرخآ ثیدحلا (۱)

 ؟يه مک
 ۳۸۰٠. :مقرب دواد يب ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .۲۳۷ ٦/ راثالاو ننسلا ةفرعم (۲)

 ٠١١/۸. ىربكلا ننسلا :رظناو

 .۲۳۷ ١/ راثآلاو ننسلا ةفرعم (۳)

 وه امنإو ء(هدج نع هيبأ نع) :ىربكلا ننسلا يف الو راثآلاو ننسلا ةفرعم يف سيل (6)

 .ثيدحلا ...ضرف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ًالسرم بيعش نب ورمع نع
 يف كلذك هنأ ءالسرم بيعش نب ورمع نع وه امنإ ثيدحلا نأب عطقي امو
 باتكلا اذه ققحلا ركذو ء(۹۲٠ /1) يقهيبلل ىربكلا ننسلل يهذلا راصتخا
 .عاطقنالل (بيعش) ةملك ىلع ببض دق يبهذلا نأ

 .ملعأ هللاو «هريغ وأ خسانلا نم وهس (هدج نع هيبأ نع) هلوق لعلف



 ۲۰01 تايدلا باتك

 باتكلا لهأ نم ًالجر لتق ملسم لك ىلع ضرف ملسو هيلع هلا
 .'«فالآ ةعبرأ

 ثيدحب لوقلا كرت بجوي ام اذه نم ءيش يف سيلو
 :بیعش نب ورمع

 هحر يعفاشلاف «ليق ام لقأب ذخألا وهو :لوألا ذخأملا امأ

 دنع ًالیلد نوکی اغنإ نکلو هيلع عمجلا وه هنأل «هدمتعي ام ًاريثك هللا

 .عابثالاب ىلوأ صنلا انهو «هنم ىلوأ وه ام ءافتنا

 جيرج نبا ثيدح نإف دج فیعضف :يناثلا ذخأملا امأو

 ‹فيصنتلا ين ةحيرص ورمع نع امهريغو ملعملا "نيسحو

 ««فالآ ةعبرأ» :لاق رخآلاو ««ملسملا ةيد فصن» :لاق “۳ یدحاف

 نأ يف ناتحيرص ناتیاورلاف ««فالآ ةينامث ملسملا ةيد تناك» :هلوق عم

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم ةنسو فيقوت اهفيصنت

 )١( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ۸/٠١٠ راثآلاو ننسلا ةفرعم ينو ٦/ ۲۳۷

 سيل .ثيدحلا ...ضرف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ بيعش نب ورمع نع

 .(هدج نع هيب نع) هيف
 هفنصم يف قازرلا دبع هاورو ٠١/ 4۲ننسلا يف ينطقرادلا هقيرط نمو

 ٣/  ۱٤.هب السرم بیعش نب ورمع نع جيرج نبا نع
 .ًانيسحو :عوبطملا يف (۲)

 دحأ "امهدحأ"ب دارملا ذإ «صنلا يف ال فيرحت وهو .امهدحأ يفف :عوبطملا يف (۳)

 .ملعملا نيسح انه وهو ءنيلجرلا



Yoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةيد عفر يف هنع هللا يضر رمع داهتجاب كلذ كرتي فيكف
 !؟ملسملا

 ال لبإلا ةميق عفر اغنإو ءردقلا يف ةيدلا عفري مل رمع نإ مث
 املف ءةيدلا يف لصألا يه لبإلا نأ ىأر هنع هللا يضر وهف «تلغ

 ال .ميوقت ةدايز قرولا نم ةيدلا رادقم دازف ءاهتميق تعفترا تلغ

 .ةيدلا لصأ يف ردق ةدايز

 ملسملا ةيد ىلع رفاكلا ةيد فيصنت لطبي ال اذه نأ مولعمو

 «ملسو هيلع هللا ىلص يلا دهع يف تناك امك فالآ ةعبرأ اهرقأ لب

 “فالآ ةعبرألا تناكو

 فيقوت وهف «"فيقوت باتكلا لهأ يف اهنأ ملع" :"هلوقو
 ةعبرألا كرت ىلإ هداهتجا هادأ رمعف ءةياورلا هب تحرص امك فيصنت
 صنلاب ال ملسملا ةيد هعفرب ًاثلث تراصف «تناك امك فالآلا

 .صنلا يف يه امنإ ةجحلاو ادج رهاظ اذهو «فيقوتلاو
 :ةلأسملا هله ف ءاهقفلا فلتخاو

 يف ملسملا ةيد نم ثلثلا ىلع يباتكلا ةيد :يعفاشلا لاقف -
 ."دمعلاو ًاطخلا

 .فيرحت وهو .فالآلا :عوبطملا يف (1)

 .یقهیبلا لوق يآ (۲)

 ۲٠۸/۹. نیبلاطلا ةضورو 1۹۷ /۲ بذهملا :ةيعفاشلا بهذل رظنا (۳)



 YoY تايدلا باتك

 . لملاو دمعلا يف ملسملا ةيد لشم هتيد :ةفينح وبأ لاقو -

 [ب /۲۳۱] دمعلا يف ملسملا ةيد فصن هتيد :كلام لاقو -

 ."اطلاو

 نإو ‹"ملسملا ةيد لثم هتيدف ًادمع هلتق نإ :دمحأ لاقو -

 :ناتیاور هيف هنعف ًاطحخ هلتق

 .“هبهذم يف ةحيحصلا ةياورلا يهو فصنلا اهنأ :امهادحإ

 ."فلثلا اهنأ :ةيناثلاو

 :ناتیاور ًاضیآ هيف هنعف ًادمع هنید یلع وه نم هلتق نإو

 ."هلسملا ةيد فصن اهنأ :امهادحإ

 ."اهلث :ةيناثلاو

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع لاقبلا دعس يبأ ثيدح امأو

 رحلا ةيد نييرماعلا ةيد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج»

 .۳۷۳ /۸ قئارلا رحبلاو ء۷۸ ٤/ ةيادملا :ةيفنحلا بهذمل رظنا )١(

 .۲۲۸ :ص ةيهقفلا نيناوقلاو ٠۹ /۱۷ ديهمتلا :ةيكلاملا بهذمل رظنا (۲)

 .دوقلا ةلازإل هيلع فّعضت اهنأل بهذملا وهو (۳)

 ۷۷/٠١. فاصنإلاو ء١٠٤٠ /۲ ررحلا :رظنا

 ٠٤/٠١. فاصنإلاو ٠١١/١١ ينغملا ٠٤١ /۲ ررحلا :رظنا )٤(

 ٠٠/٠١. فاصنإلاو ١١/١١ ينغملا ء١٠٤٠ /۲ ررحلا :رظنا )٥(

 ٠٤/٠١. فاصنإلاو ء١٠٤٠ /۲ ررحا :رظنا .بهذملا نم حيحصلا وهو (1)

 ٠١/ ٠٠. فاصنإلاو ء١٠٤٠ /۲ ررحا :رظنا (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 04

 .'«دهع امه ناکو ملسملا

 . هلم تبثي ال :يعفاشلا لاقف

 ءلاقبلا "نابزرملا نب ديعس دعس وبأ هب درفني :يقهيبلا لاقو

 .“هثيدحجب نوجتجي ال ملعلا لهأو

 نأ») :رمع نبا نع عفان نع يرهفلا زرك يبآ ثیدح امو

 .«ملسم ةيد ًایمذ یدو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ا ‹ثيدحلا كورتم اذه زرك وبأ :يقهيبلاو ينطقرادلا لاقف

 ."هریغ عفان نع هوري

 نآ» :هظفلو .باب-۱۲ «تایدلا باتک يف ۱۳/٤ هعماج يف يذمرتلا هاور (۱)

 دهع امم ناكو «نيملسملا ةيدب نييرماعلا ىدو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نم الإ هفرعن ال بیرغ ثیدح :لاقو .«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم
 ."هجولا اذه

 ۲۳١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٠٠١١/۸. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :روكذملا ظفللاب هجرخأو

 ٦/ ۲۴١. راثآلاو ننسلا ةفرعم يف امك .ميدقلا يف هلاق (۲)

 .اطخ وهو .ينابزرملا :عوبطملا يف (۳)

 )٤( راثآلاو ننسلا ةفرعم  .۲۳٠۹/۲ىربکلا ننسلا رظناو ۸/٠٠١١.

 يف يقهيبلاو «نيعضوملا يف هفعضو ء١٠٤٠ ۱۲۹/۳ هننس يف ينطقرادلا هاور ()

 .ًاضيأ هفعضو ٠٠١. /۸ ىربكلا ننسلا

 .قبس ام رظنا (0)



 «Y۰ 00 تايدلا باتک

 “""لامدنالا لبق حرجلا نم صتقي ال باب
 ."نيدلا سمش ظفاحلا امهداز هيلي امو بابلا اذه

 لوسر یهنف «دیقتسی نأ دارأف حرج الجر نآ» :رہاج نع

 .«حورجلا ربي ىتح حراجلا نم داقتسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . "ينطق رادلا هاور

 جيرج نبا نع يجنزلا دلاخ نب ملسم ثيدح نم ًاضيأ ركذو

 یلص هللا لوسر یهن» :لاق هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع
 .«يهتتي ىتح حرجلا نم صتقي نأ “[كلذ دعب] ملسو هيلع هلا

 نعط الجر نا هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نعو

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ءاجف «هتبكر يف نرقب الجر
 ءاج مث هداقاف «يندقأ :لاقف هيلإ ءاج مث «أربت یتح :لاقف .يندقأ

 امك ميقلا نبا هداز امنإ ,رصتخملا يف الو دواد يبأ ننس يف دري مل بابلا اذه (1)

 .كلذ ىلع هيبنتلا يتايس

 .اذه دعب يذلا بابلا ةياهن يف كلذ ىلع هيبنتلا ميقلا نبا مالك يف يتاأيسو (۲)

 ٠١/۲". قيقحتلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو .۸۸ /۳ ینطقرادلا ننس (۳)

 :ص بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «يومألا هللا دبع نب هللا دبع هدانسإ يفو

 ."ثيدحلا نيل" ۹

 .ىنطقرادلا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (6)

 ٩۰. ٠ /۴ ينطقرادلا ننس ()
 .دلاخ نب دمحم" :ىلإ "دلاخ نب ملسم" فرحت ينطقاردلا ننس نم عوبطملا ينو



DÎةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 كدعبأف ينتيصعف كتيهن دق :لاقف «تجرع :هللا لوسر اي لاقف هيلإ

 نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یھن مث ‹كجرع لطبو هللا

 ."دمحأ مامإلا هاور .هبحاص ربي ىتح حرج نم صتقي

 بويأ نع ةيلع نب ليعامسإ نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 «هتبکر يف نرقب الجر نعط الجر نأ» :رباج نع رانيد نب ورمع نع

 ىبأف ربت ىتح :هل ليقف «دیقتسیل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىتأف
 ىتأف «هنم داقتسملا لجر تئربو «هلجر "”تتنعف داقتساو لجعو

 .«تيبآ كنإ ءيش كل سيل :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نع هايور نايفسو نابآ نأ :يهو ةلع ثيدحلا اذه نكلو

 ىتأ الجر نأ ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب دمحم نع رانيد نب ورمع

 .۲۱۷ /۲ دمحا دنسم (۱)

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا :هقيرط نمو ۸۸/۳ هننس يف ينطقرادلا هاورو

۸ 14-۷. 

 .فيحصت وهو .تسبي :عوبطملا يف (۲)

 ۸٩/۳ هننس يف ينطقرادلا هقيرط نمو ٤۳۸/٥ ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

 1٦/۸. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 نبا نع هريغو «لبنح نب دمحأ امهفلاخو ءةبيش انبا هيف اطخأ :ينطقرادلا لاقو

 نع رانيد نب ورمع باحصأ لاق كلذكو .السرم ورمع نع بويأ نع ةيلع

 ًالسرم ظوفحلا وهو



 Y» OV تايدلا باتك

 ."السرم هرکذف ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 ةقث هدنسأ يذلا نآ ىلع حصأ مهدنع وهو :قحلا دبع لاق

 .ةيلع نبا وهو ليلج

 ٦٦/۸-1۷. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأف نايفس ةياور امآ (1)

 ٠١/٤. ىربكلا ماكحألا يف قحلا دبع اهركذ دقف نابأ ةياور امأو

 نب ورمع نع جيرج نبا قيرط نم ٤٥۲/۹ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو
 ۸٩-۹۰. /۳ هننس يف يطقرادلا هقيرط نمو ءالسرم هب رانید

 نب ورمع نع بوي قيرط نم ٤٥۳/۹ هفنصم يف ًاضیأ قازرلا دبع هاورو

 .السرم هب رانید

 1٦/۸. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠١ /۳ هننس يف ينطقرادلا هقيرط نمو

 1٦/٤. ىطسولا ماكحألا (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۸

 "ههنذإ ريغب موق تیب ين علطا نم باب
 يف رخج ٤ علطا الجر نآ») :دعس نب لهس نع ا //1]

 هللا یلص هللا لوسر عمو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باب
 هللا یلص هللا لوسر هل لاقف «هسأر هب لجری ""یردم ملسو هيلع

 لعج اغنإ «كنيع يف هب ""تنعط رظنت كنأ ملعأ ول :ملسو هيلع
 .“هاجرخأ .«رصبلا لجأ نم نذإلا

 هيلع هللا ىلص ينلا رجح ضعب يف علطا الجر نأ» :سنآ نعو

 «* صقاشم وأ صقشمب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيلإ ماقف ملسو
 ."ًافيأ هاجرخأ .«هنعطيل ""لجرلا لتخب هيلإ رظنأ يناكف

 .هنايب قبس امك دواد يبآ ننس يف سيل بابلا اذه (۱)

 .ساأرلا رعش اهب یوسي ةديدح يه (۲)

 ۱۳٣/۱٤-٠۳۷. ملسم حیحص ىلع يوونلا حرش :رظنا

 .فيرحت وهو .تنعطل ينرظنت :عوبطملا يف (۳)

 .طاشتمالا باب-١۷ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ۳۷۹/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 .هريغ تيب يف رظنلا ميرحت باب-۹ «بادآلا باتک يف ۱۹۹۸ /۳ ملسم حیحصو

 ٠١۸/٠۴٤. ملسم حیحص ىلع يوونلا حرش .مهسلل ضيرع لصن وهو )٥(

 4/٤ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش .هلفغتسیو هغواری يأ )٨(

 علطا نم باب-۲۳ «تايدلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠۳/۱۲ يراخبلا حیحص (۷)

 .هل ةيد الف هنيع اوأقفف موق تيب يف

 .هريغ تيب يف رظنلا ميرحت باب-۹ «بادآلا باتک يف ۱۹۹۹ /۳ ملسم حیحصو



 0۹ تايدلا باتك

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ًاضيأ نيحيحصلا ينو

 ةاصجب هتفذحف ءنذإ ريغب كيلع علطا ًالجر نأ ول» :لاق ملسو هيلع

 .'«حانج كيلع ناك ام هنیع تاقفف

 تيب يف علطا نم»:لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ هنعو

 .ملسم هاور ««هنیع اوأقفي نأ مه لح دقف مهنذإ ریغب موق

 يف علطا نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هنعو

 ."”يئاسنلا هاور «صاصق الو هل ةيد الف «هنيع اوأقفف موق تيب

 الو «هلبق يذلا الو «بابلا اذه دواد وبآ رکذی و

 .ملعأ هللاو ءةجاحلل امهانركذف ءامهثيداحأ

 نم باب-۲۳ «تایدلا بتک يف «حتفلا عم ۲۰٥۳-۲٠٤ /۱۲ يراخبلا حیحص (۱)

 .هل ةيد الف هنيع اوأقفف موق تيب يف علطا

 تيب يف رظنلا ميرحت باب-۹ «بادآلا باتك يف ۱۹۹۹/۳ ملسم حیحصو

 تيب يف رظنلا ميرحت باب-۹ «بادآلا باتك يف ۱٦۹۹/۳ ملسم حیحص (۲)

 صتقا نم باب-۸٤ ٤۷ «ةماسقلا باتك يف ٤۳١/۸ ىبتجنا يئاسنلا ننس (۳)

 .ناطلسلا نود هقح ذحخأو

 ٤0١١. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو





 ١*۲۹ ةنسلا باتك

 ةنسلا باتك

 “اهيبن دعب ةمألا قارتفا باب

 ."بابلا ٹیداحأ رکذ

 ثيدح نم يذمرتلا هاورو :نيدلا سمش خيشلا دازو

 ينب ىلع ىتأ ام يتمأ ىلع نيتأيل» :هعفري ورمع نب هللا دبع

 .ةنسلا حرش باب :هيف بابلا ةجرتو )١(. :مقر بابلا ٤/١-٦ دواد يبأ ننس )١(

 .نيتمجرتلا نيب ريبكلا قرافلا ظحاليو

 . ۳/۷-٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :نيثيدح بابلا يف دواد وأ رکذ (۲)

 تقرتفا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح :لوألا

 وأ ىدحإ ىلع ىراصنلا تقرفتو «ةقرف نيعبسو نيتنث وأ ىدحإ ىلع دوهيلا

 .(ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو «ةقرف نيعبسو نيتنث

 قارتفا يف ءاج ام باب-۱۸ «نامیإلا باتک يف ۲۵ / هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو .ةمألا هذه

 .ممألا قارتفا باب-۷١ «نتفلا باتك يف ۱۳۲۱ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۳۸٤١. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هللا ىلص هللا لوسر نإ الآ» :لاقف ماق هنآ نایفس يبأ نب ةيواعم ثيدح :يناثلا

 نيتنث ىلع اوقرتفا باتكلا لهأ نم مكلبق نم نإ الأ» :لاقف انيف ماق ملسو هيلع

 ‹رانلا يف نوعبسو ناتنث :نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةلملا هذه نإو «ةلم نيعبسو

 .«ةعامحلا يهو «ةنحلا يف ةدحاوو

 ۳۸٤۳. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 ةمأ ىتأ نم مهنم ناك "ول ىتح لعنلاب لعنلا وذح ليئارسإ

 تقرفت ليئارسإ يب نإو «كلذ عنصي نم يتمأ يف ناكل ءةينالع

 ةلم نيعبسو ثالث ىلع يتمآ "تقرفتو «ةلم نيعبسو نيتنث ىلع

 ام :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم :اولاق (ةدحاو الإ رانلا يف مهلك

 .(يباحصأو هيلع انآ

 .“هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق

 . "دايز نب نمحرلا دبع يقيرفألا هيفو

 هللا دبعو كلام نب فوعو دعس نع بابلا يفو :لاق

 ."ورمع نبا

 .نِإ :يذمرتلا عماج يف (1)

 .قرتفتو :يذمرتلا عماج يف (۲)

 .ةدحاو ةلم الإ :يذمرتلا عماج يف (۳)

 .بيرغ نسح :يرذنملل دواد يبأ ننس رصتح يف )٤(

 .۳۳۲ /۷ يذوحألا ةفحت يف اذكو

 قارتفا يف ءاج ام باب-۱۸ «نامإلا باتک يف ۲٠/۰ يذمرتلا عماج )٥(

 .ةمألا هذه

 ۲٠۲۹. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٥۷۸. :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .هظفح يف فيعض وهو (0)

 جرخآ مث «ةريره يبأ ثيدح هجارخإ دعب ۲٠/۰ هعماج يف يذمرتلا هلاق (۷)

 .قباسلا ورمع نب هللا دبع ثيدح



 ۲۰۳ ةنسلا باتك

 نب ميعن ثيدح :وه هيلإ يذمرتلا راشأ يذلا فوع ثيدحو

 نب نم رلا دبع نع نامثع نب ريرج نع سنوي نب یسيع نع دامه

 ميعن "يف ملک يذلا وهو .”فوع نع هيب نع ريفن نب ريبج
 “لح أل

 ۱۸٦/۷- هدنسم يف رازبلاو ۳۰/٤ ۷/۳ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۱)

 .هب دام نب میعن قیرط نم مهلك .۱۷ /۷ لماکلا يف يدع نباو ۷

 ."هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه" :مكاحلا لاق مث

 عضب ىلع يتمأ قرتفتس» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق :هظفلو

 «لالحلا نومرحيف «مهيأرب رومألا نوسيقي ةقرف اهمظعأ «ةقرف نيعبسو

 .«مارحلا نوللحيو

 ممألا قارتفا باب-۱۷ «نتفلا باتک يف ۱۳۲۲/۲ هننس يف هجام نبا هاورو

 نب دشار نع ورمع نب ناوقص نع فسوي نب دابع نع نامثع نب ورمع نع
 تقرتفا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب فوع نع دعس

 «ورمع نب هللا دبع ثيدح وحن ثيدحلا «...ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا
 .يأرلا لهآ ركذ هيف سيل «ةيواعم ثيدحو

 ۳۲۲٢. :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 .ًاطخ وهو .هيف :عوبطملا يف (۲)

 اذه :داح نبا انل لاق" :ثیدحلل هتياور دعب ۱۷/۷ لماکلا يف يدع نبا لاق (۳)

 .داح نب میعن هعضو

 ميعن ىلع ركنأ ام دحأ وه :تلق" ٥٤۸/١١: ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا لاقو

 ."داح نبا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤

 ينب نأ» :هعفري كلام نب سنأ ثيدح :ًاضيأ بابلا ينو

 قرتفتس يتمأ نإو ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرفت ليئارسإ
 يهو :لاق «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع
 .(ةعامحلا

 [ب /۲۳۲ ]1 ديزي نع يعازوألا نع يرازفلا قاحسإ وبأ هاور
 .”سنأ نع يشاقرلا

 نب هللا دبع نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا هاورو
 )۳( )( ا

 . هب ديزي نع دعس نب ورمع نع ناوزغ

 لوصأ حرش يف يئاكلاللاو ٠۲١ :ص ةنسلا يف يزورملا رصن نب دمحم هاور )١(

 نم مهلك ٠۲-٠٠ /۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ١/ ٠٠١-٠١١٠ ةنسلا لهأ داقتعا

 .هب يعازوألا قيرط
 ٠١١١. :ص بيرقتلا :رظنا .فيعض دهاز يشاقرلا ديزيو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ملا قارتفا باب-۱۷ «نتفلا باتک يف ۱۳۲۲ /۲ هننس يف هجام نبا هاورو (۳)

 .سنأ نع ةداتق نع يعازوألا قيرط نم
 ناوزغ نب هللا دبع" :لاق ثيح ء۷١ ٥/ ربكلا خيراتلا يف يراخبلا هفعضو

 حصي مل «ثراحلا نب ورمع هنم عمس رافغ ىلوم دعس نب ورمع عمس يصمحلا

 ھ.| "هثیدح

 .۳۲۲۸ :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو



 o“ ةنسلا باتك

 “لادجلا نع يهنلا باب

 ."("رفک نآرقلا يف ءارملا» ثیدح رکذ

 .نسح ثيدح :نيدلا سمش خيشلا “لاق

 لاق :لاق هللا دبع نب بدنج ثيدح نم نيحيحصلا ينو
 هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوأرقا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«اوموقف هنع متفلتخا اذاف «مکبولق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 ."«مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضخبأ»» :لاق

 )٥(. :مقر بابلا ٩/٥ دواد يبأ ننس (۱)

 ./۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 .عوبطملا نم ةطقاس )¥(

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبآ ثيدح وهو (۳)

 .«رفك نآرقلا يف ءارملا»

 ۳۸٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 "مث" ةدايزب .لاق مث :عوبطملا يف ()

 باب-۳۷ «نآرقلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ۷۱۹/۸ يراخبلا حيحص )٥(

 .مكيولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوءرقا

 هباشتم عابتا نع يهنلا باب-١ «ملعلا باتك يف ۲٠٠۳/٤ ملسم حيحصو

 ...نآرقلا

 -۴۳۷ «ةرقبلا ةروس-۲ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۳٠/۸ يراخبلا حيحص (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹“

 الإ ءهیلع اوناک یده دعب موق لض ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 مُه لب ًالدَج الإ كَل هوُبَرَض ام ةيآلا كلت الت مث «لدجلا اوتو
 )0 )0( و تپ كە
 . ) (نوُمِصخ موق

 .(ماصخلا دلا وهو باب

 .مصخل ا دلألا يف باب-۲ «ملعلا باتك ين ۲۰٠٤/٤ ملسم حیحصو

 . ٥۸ :ةيآلا فرخزلا ةروس )١(

 .لدجلاو عدبلا بانتجا باب-۷ ءةمدقملا يف ۱۹/١ هجام نبا ننس (۲)

 نمو باب-٤٤ «نآرقلا ريسفت باتک يف ۲٠۳/۰ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .فرخزلا ةروس

 . ٤٥١ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ¥۲۰ ةنسلا باتك

 “افلا يف باب

 “هل هنع هللا يضر قيدصلا ريبعتو «لسعلاو نمسلا ""ثيدح

 )٩(. :مقر بالا «۲۹-۲۷ ٩/ دواد يبأ ننس (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳) .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ىلإ ىتأ الجر نأ» :ثّدحم ةريره وبأ ناك :لاق سابع نب هللا دبع ثيدح وه )٤(

 نمسلا اهنم فطني ةَلظ ةليللا ىرأ ينإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ًاببس ىرأو «لقتسملاو رثكتسملاف «مهيديأب نوففکتي سانلا یراف «لسعلاو

 مث «هب تولعف هب تذحأ هللا لوسر اي كاراف «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ًالصاو

 لجر هب ذخآ مث «هب العف رخآ لجر هب ذخآ مث «هب العف رخآ لجر هب ذخأ
 .اهٽربعالف يٽعدتل يمأو يباب :رکب وأ لاق .هب العف لصُو مث عطقناف رخآ

 نمّسلا نم فطني ام امأو مالسإلا ةلظف ةلّظلا امأ :لاق .اهربعأ :لاقف

 نم رثكتسملا وهف «لقتسملاو رثكتسملا امأو «هتوالحو هنيل نآرقلا وهف لسعلاو

 قحلا وهف «ضرألا ىلإ ءامسلا نم لصاولا ببسلا امأو «هنم لقتسملاو نآرقلا

 مث «هب ولعيف لجر كدعب هب ذخأي مث هللا كيلعيف هب ذخأت ءهيلع تنأ يذلا

 هل لصوي مث «عطقنیف رخآ الجر هب لخای مث «هب ولعیف رخآ لجر هب ذخاي
 ًاضعب تبصأ :لاقف «تاطخأ مآ تبصأ ينثدحتل هللا لوسر يأ .هب ولعيف

 لاقف «تاطخأ يذلا ام ينثدحتل هللا لوسر اي تمسقأ :لاقف ءأاضعب تاطحأو

 .«مسقت ال :ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 يبعتلا باتك يف «حتفلا عم ٤٠١/١١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 نأ سابع نبا نع .بصُي مل اذإ رباع لوأل ايؤرلا ري مل نم باب-۷



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰۹۸

 .'”يرذنملا مالكو

 :ناثيش هيلع لكشي اذهو :نيدلا سمش ظفاحلا لاق مث

 ريسفتف «(«هب العف هل لصو مث» :ايؤرلا سفن يف نأ :امهدحأ

 .ايؤرلا سفنل قباطم كلذل قيدصلا

 هل لصوُي نآ عنمَّي ال -هنع هللا يضر- "هلتق نا :يناثلاو

 هلق نکی ملو «هب العو هب ذخأف اذه عمو «لتق دق رمع نأ لیلدب

 .ثیدحلا ... الجر

 ليوات يف باب-٣ ءايؤرلا بات يف ۱۷۷۸-۱۷۷۷ ٤/ هحیحص يف ملسمو

 .ثيدحلا ...ًالجر نأ ةريره يبأ وأ سابع نبا نع .ايؤرلا

 يف ءاج ام باب-١۱ ءایؤرلا باتک يف ٤۷١/٤-٤٤۱ هعماج ين يذمرتلاو

 ."حيحص نسح" :لاقو .ولدلاو نازيملا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ايؤر

 .ايؤرلا ریبعت باب-١٠ ءایؤرلا ریبعت باتک يف ۱۲۹۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 لعلو «طقف ثيدحلا جيرخت ركذ ثيح ۲۲ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم (1)

 .ملعأ هللاو «يتأيس ام ميقلا نبا ركذف «عوبطملا نم طقس يرذنملل ًامالك كانه

 مث هنع هللا يضر نامثع تومي ثيدحلا يف دراولا عاطقنالا رّسف يرذنملا لعلو

 نبا رکذف «هنع هللا يضر يلع وهو «هريغل ةفالخلا تلصو يآ «هريغل لصوي

 .ثيدحلل ريسفتلا اذه ىلع ًابيقعت هركذ ام ميقلا

 . ٤٥٥/١١ يرابلا حتف :رظناو

 هلوق يف ريمضلا نأ نيب ولو «ةراشإ ريغب فيرحت وهو .نامثع لتق :عوبطملا يف (۲)
 .باوصلا وه ناكل ءةيشاحلا يف كلذو ءنامثع هب دارملا "هلثق"



 ۲۰۹۹ ةنسلا باتك

 .هب هولع نم ًاعنام

 :امهنع باجي دقو

 «يراخبلا اذه ركذي مل ««هل لصو مث» :ةظفلف :لوألا امأ

 .طقف «لصو مث هب عطقناف رخآ لجر هب ذخآ مث» :هثیدح ظفلو

 قيدصلا لاقو هب هعاطقنا دعب هل لصوي نأ يضتقي ال اذهو

 «(هل لصوي مث هب عطقنيف» :يراخبلا ثيدح سفن يف هريسفت يف

 .'طلغلا عضوم اذهف

 يف هملع روغو يراخبلا ةفرعم "لضف نّيبي ام اذهو
 .ملسم اهب درفنا اغنإو لوألا يف «" هل ":ةظفل نع هضارعإ

 هب عطقني مل هنع هللا يضر رمع ناب هنع باجيف :يناثلا امأو

 عطقتي امك موتا لجألاب هب عطقنا اغإو ؛هب الع ثيح نم ببسلا
 .هريغو مسلاب لجألا

 الع يتلا ةهجلا نم هل لصو ثيح نم هب عطقناف نامثع امأو

 مدعل هولتق انإو «هسفن علخي نأ هنم ديرأ اغنإ هنإف ءةفالخلا يهو ءاهب

 عطقناف ءاناودعو املظ لتقلاب مه هوعلخف ءهسفن علخ ىلإ مهتباجإ

 .هنع هللا يضر هريغل لصُو مث ءاهنم هب ذخأ يتلا ةهحجلا نم هب

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لاق امك ءايؤرلا ليوأت يف قيدصلا طلغ يأ (1)
 .«ًاضعب تاطخأو ًاضعب تبصأ»

 .يعبطم اط هلعلو ." دص" ةدايزب .قدص لضف :عوبطلا ف )۲(



Y9ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نييعت نع ملسو هيلع هللا یلص يڼلا توکس رس اذهو
 .قيدصلا اطخ عضوم

 هيلع هللا ىلص ينلا عنم دقو هنايب متنأ متفلكت ملف :ليق نإف

 ؟هنع لاؤسلاو هفرعت نم قيدصلا ملسو
 كلذ قلعت نم هانركذ ل [1/۲۳۳1 اذه نم هعنم :لیق

 .هب ببسلا عاطقناو ةنحلا نم "عبارلل لصحي امو ءةفالخلا رمأب

 هریغ يف مالکلاک هيف مالکلاف «عقوو كلذ ثدح دقو امأف

 ةعيرذلل ًادس اهعوقو لبق اهيف مالكلا رذحُب يتلا عئاقولا نم
 .هلجأل اهنع تكس يذلا ىنعملا لاز تعقو اذإف «"ةديسفلا

 .فيرحت وهو .ام :عوبطملا يف )١(

 «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا وه لوألاف هنع هللا يضر نافع نب نامثع وهو (۲)

 .مهنع هللا يضر نامثع عبارلاو «رمع كلاثلاو ركب وبأ يناثلاو

 .ةدسفملل اءردو :عوبطملا يف (۳)

 ىلإ "ةدسفملا" ةملك فيرحت مث «لصألا يف تسيل يهو 'ًءردو" ةدايزب يأ



 ۲۹۷1 ةنسلا باتك

 لخدی نم “لوا رکب ابآ ای كنإ امآ» :ثیدح رکذ مث

 فيكف" :هلوق ىلإ نابح نبا نع يرذنملا مالكو «يتمآ نم ةنجلا

 ."تالضعملاب درفنا اذإ

 نع يرهزلا نع ناسيك نب حلاص نع ينيدملا ءاطع نب دواد ثیدح

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق بعك نب يبأ نع بيسملا نب ديعس

 «هيلع مّلسُي نم لوأو «رمع قحا هحفاصب نم لوأ)) : ملسو هيلع

 .فيرحت وهو .لوأل :عوبطملا يف (۱)

 .ءافلخلا يف باب ٩ :مقر بابلا ٤۱/٩ دواد يبآ ننس (۲)

 ةريره يبأ نع ةدعج لآ ىلوم دلاخ يبأ نع «ينالادلا دلاخ يبأ ثيدح وهو

 لیریبج يناتآ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 لوسر اي :رکب وبآ لاقف .يتمأ هنم لخدت يذلا ةنجلا باب يناراف «يديب ذخاف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «هيلإ رظنأ ىتح كعم تنك ينآ تدوو «هللا

 .«يمأ نم ةنجلا لخدي نم لوأ ركب ابآ ای كنإ امآ» :ملسو

 . ۱٠٠۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 يف" :ثيدحلا دعب لاق ثيح ۳٠/۷« يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 يزارلا متاح وبأ هقثو ءنمحرلا دبع نب ديزي :ينالادلا دلاخ وبأ هدانسإ

 ال :نابح نبا لاقو .هوحن دمحأ مامإلا نعو .سأب هب سيل :نیعم نبا لاقو
 ه.| " ؟تالضعملاب مهنع درفنا اذإ فيكف «تاقثلا قفاو اذإ هب جاجتحالا زوجي

 .يرذنملا مالك



VYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'«ةدحلا هلخدیف هديب ذخأي نم لوأو

 .مهدنع فيعض اذه ءاطع نب دوادو

 قيدصلا قح يف ةيلوألا نأل ؛امهنيب ضراعت الف حص نإو

 .ثيدحلا يف رومألا هذهب ةديقم رمع قح يف ةيلوألاو «ةقلطم

 هللا لوسر باحصأ لئاضف يف باب-١۱ «ةمدقملا يف ۳۹/۱ هجام نبا ننس (۱)

  .ملسو هيلع هللا ىلص
 ."ادج ركنم" ۲۰ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هنع لاقو

 ."فيعض" ۳٠۷ :ص بيرقتلا يف رجح نبا لاق (۲)



 YY ةنسلا باتك

 “ةباحصلا لضف يف باب

 .بابلا يف يذلا ثيدحلا ركذ

 ثيدح نم يور دق ثيدحلا اذه :خيشلا لاق هيلع ليذ مث

 ةشئاعو ةريره يبأو دوعسم نب هللا دبعو نيصح نب نارمع

 .ربشب نب نامعنلاو

 .هيلع قفتمف نارمع ثيدح امأف -
 .نینرق هنرق دعب ركذ هنأ تایاورلا رثكأف ؛هظفل يف فلتخاو

 لضف يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠١(. :مقر بابلا ٤٤/٥ دواد يبأ ننس (۱)

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ

 .۴۳۲-۳۳ /۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق نیصح نب نارمع ثیدح وه (۲)

 مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث «مهيف تثعب نيذلا نرقلا يتمآ ريخ»

 «نودهشتسي الو نودهشي موق رهظي مث -ال مآ ثلاثلا ركذأ ملعأ هللاو-

 .«نَمُسلا مهيف وشفيو «نونتؤي الو نونوخیو «نوفوی الو نورذنټو

 ١- تةباحصلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ٥ /۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 . ...ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ لئاضف باب

 لضف باب-۲٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٦١ هحیحص يف ملسمو

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا

 نرقلا يف ءاج ام باب-٤٠ «نتفلا باتک يف ٤۳٤/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو .ثلاثلا

 .رذنلاب ءافولا-۲۹ «نامَألا باتک يف ۲۳-۲٤ /۷ یبتجما يف يئاسنلاو



Véةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."تارم ثالث «مهنولي نيذلا مث» :حيحصلا ين هقرط ضعب يف عقوو

 :""لاقو هيف "كش دق نارمع نإف ظوفحم ريغ اذه لعلو
 وأ نيترم هنرق دعب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق يردآ ال»

 .^«اثالث

 نيحيحصلا يف هاجرخأف دوعسم نب هللا دبع ثيدح امأو -
 نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «"ينولي نيذلا نرقلا ىتمأ ريخ» :هظفلو

 ."«هئداهش هئییو هئي مهدحا ةداهش قبست موق ءيج مث مهنولي
 سانلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لئس» :امه ظفل يفو

 ."«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق :لاق ؟ريخ

 لضف باب-۲٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤ ملسم حیحص (۱)

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا
 .فيحصت وهو .لئس :عوبطملا يف (۲)

 .فيرحت وهو .لاقف :عوبطملا يف (۳)

 .قبس امك هيلع قفتم وهو )٤(
 .اطخ وهو .ينولي :عوبطملا يف )٥(

 لئاضف باب-١ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ‹«حتفلا عم ٤/۷ يراخبلا حیحص (۷

 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ

 لضف باب-۲٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤ ملسم حيحصو

 .هل روكذملا ظفللاو .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا

 باب-١٠ «روذنلاو نامیألا باتک يف ‹«حتفلا عم ٥٥۲/١١ يراخبلا حيحص (۷)



YY. Vo ةنسلا باتك 

 .نيترم ««مهنولي نيذلا» :رکذ يف هيلع فلتخم

 :هظفلو هحیحص ف ملسم هاورف ةريره يبا ٹیدح امأو -

 هللاو - مهنولي نيذلا مث «مهيف تثعب نيذلا "نرقلا ىتمأ ريخ»

 ""ةنامّسسلا نوبحي موق فلخي مث :لاق - ال مأ ثلاثلا ركذآ ملعأ

 . «اودهشتسي نأ لبق نودهشی

 لأس» :تلاق اهنع ًاضيأ ملسم هاورف ةشئاع ثيدح امأو -

 يذلا نرقلا :لاق ؟ريخ سانلا يآ ملسو هيلع هللا یلص يلا لجر

 .“«فلاغلا مث «يناثلا مث «هيف انآ

 .هللاب تدهش وأ هللاب دهشأ :لاق اذإ

 ةباحصلا لضف باب-١٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹١۳ ملسم حيحصو

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث

 .فيرحت وهو .ملف :عوبطملا يف (1)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 !!بيجع فيحصت وهو .ةتامشلا :عوبطملا يف (۳)

 لضف باب-۲٠ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٦۳-۱۹1٤ ملسم حیحص )٤(

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا

 ةباحصلا لضف باب-۲٠ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٠١ ملسم حيحص )٥(

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 يف نابح نبا هاورف ريشب نب نامعنلا ثيدح امأو -

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يښلا نع “"هنع هظفلو «هحيحص
 «مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق سانلا ریخ» [ب / ۲1

 .«ېهنامآ مهتداهشو مهتداهش مهنایآ قبست موق يني مث
 هيلع هللا ىلص هنرق دعب نينرق ىلع ثيداحألا تقفتا دقف

 .هيف كش هنإف ةريره يبأ ثيدح الإ «ملسو

 .نارمع ثيدح يف ةياور يف الإ ركذي ملف عبارلا نرقلا ركذ امأو

 يردخلا ديعس يبا ثيدح نم دهاش هل نيحيحصلا يف نکل

 وزغيف نامز سانلا ىلع يتأي» :لاق «ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 هللا یلص هللا لوسر یار نم مکیف له :مه لاقْیف «سانلا نم ماقف
 «سانلا نم مائف وزغي مث «مه حتفيف .معن :نولوقيف ؟ ملسو هيلع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر بحص نم یأر نم مکیف له :مه لاقْیف
 لاقیف سانلا نم مائف وزغي مث مه حتفيف .معن :نولوقيف ؟ ملسو

 هللا یلص هللا لوسر بحص نم بحص نم یأر نم مکیف له :مه
 . يه حتفیف .معن :نولوقیف ؟ملسو هيلع

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)
 .ناسحإلا عم ۱۲۱/۱١ نابح نبا حیحص (۲)

 لئاضف باب-١ «ةباحصلا لئاضف باتك يف «حتفلا عم ٤/۷ يراخبلا حيحص (۴)
 . ...ملسو هيلع هللا یلص ينلا باحصأ



 ¥YV ةنسلا باتك

 .ةمدقتملا ثيداحألا يف امك «هدعب نينرق ركذ هيف اذهف

 سانلا ىلع يتأي» :هظفلو «هدعب ةثالث ركذف ملسم هاورو

 ادحأ مكيف نودجت له اورظنا :نولوقيف ثعبلا مهنم ثعبي نامز

 لجرلا دجويف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 ىأر نم مكيف له :نولوقيف يناثلا ثعبلا ثعبُب مث .هب مه حتفيف
 ثعبي مث «مه حتفیف ؟ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ

 ىأر نم ىآر نم مهيف نورت له اورظنا :لاقيف ثلاثلا ثعبلا

 نوکی مث "مه حتفیف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ
 ىأر نم ىأر ًادحأ مهيف نورت له اورظنا :لاقيف عبارلا ثعبلا

 لجرلا دجويف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ىأر ًادحأ
 "هل حتفیف

. 

 لضف باب-۲٠ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ۱۹٦۲/٤ ملسم حیحصو

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا

 .ملسم حيحص يف ةدوجوم ريغ هذه "مه حتفيف" :هلوق )١(

 ."هب مه حتفیف' :ملسم حیحص يف (۲)
 لضف باب-۲٠ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ۱۹٦۲/٤ ملسم حيحص (۳)

 .مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ةباحصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۷۸

 “"ءايبنألا نيب رييختلا يف باب
 ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني ام» :سابع نبا ثيدح رکذ

 ."«یتم نب سنوي نم

 ضعب يف سابع نبا ثيدح ينو :نيدلا سمش خيشلا لاق
 نع "يوري اميف ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع هيف يراخبلا قرط
 . عیدحلا «دبعل يغبني ال» :لجو زع هبر

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هاورو
 انآ لوقي نأ يل دبعل يغبني ال -لجو زع هللا ينعي-» :لاق ملسو

 رييختلا يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠٤(. :مقر بابلا ٠١/١ دواد يبأ ننس (1)

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نيب

 4/۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 يغبني ام» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يښلا نع سابع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 .«ىّتم نب سنوي نم ريخ ينإ :لوقي نأ دبعل
 ءىايبنألا ثيداحأ باتك يف «حتفلا عم ٥۱۹/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 . ...(نيلَسْرُمْلا نمل سْلوُي إو :ىلاعت هللا لوق باب-٥

 سنوي رکذ يف باب-٣٤ «لئاضفلا باتک ين ۱٣٤١/٤ هحیحص يف ملسسو
 . ...مالسلا هيلع

 .هيوري :يراخبلا حيحص يف (۳)

 ركذ باب-١٠ ءديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٠٥۲٠/۱۳ يراخبلا حيحص )٤(

 .هبر نع هتیاورو ملسو هيلع هللا یلص ينلا



 ۲۹۷۹ ةنسلا باتك

. ۰ )1( 
 . ((یتم نب سوی نم ريح

 .«يدبعل» :ةياور يو

 ." هيب ىلإ هبسن :سابع نبا ثیدح ينو

 هيلع هللا ىلص يلا نع دوعسم نبا نع يراخبلا حيحص ينو

 .«یتم نب سنوي نم ريخ ينإ مكدحأ نلوقي ال» :لاق ملسو

 يغبني ام» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع اضيأ هنعو

 .'«یتم نب سنوي نم ًاریخ نوکی نأ دبعل

 . ...مالسلا هيلع سنوي ركذ يف باب-۳٤ «لئاضفلا باتك ٤/ ۱۸٤١ ملسم حیحص (۱)

 باب- ٤ «ںیسفتلا باتك يف ‹«حتفلا عم ۱٤٤/۸ هحیحص يف يراخبلا هاورو

 يلا نع ةريره يبأ ثيدح نم .َنيِمَّلاَعْلا ىَّلَع اًنلضَف الكو ًاطولَو سويو
 .ثیدحلا «...يغبني ام» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ءلئاضفلا باتك يف ۱۸٤١/٤ ملسم حيحص يف امك «ىنئملا نبا ةياور يه (۲)

 . ...مالسلا هيلع سنوي ركذ يف باب -۳

 ."یتم نب سنوي" :لاق يأ (۳)

 باب-١۲۴ ءءایبنألا ثیداحأ باتک يف ‹«حتفلا عم ٤۹٤/٦ يراخبلا حيحص

 . ...(ىسوُم ثيِدَح كائأ لَو :ىلاعت هللا لوق

 . ...مالسلا هيلع سنوي ركذ يف باب-۳٤ «لئاضفلا باتك ۱۸٤٩/٤ ملسم حیحصو

 )٤( يراخبلا حيحص ١/٥۱۹ ءایبنألا ثیداحأ باتک يف ‹«حتفلا عم ۳١-باب

 .(نيلَسْرُملا َنِمَل سْوُي نإ :ىلاعت هللا لوق

 «تافاصلا ةروس-۳۷ «ريسفتلا باتك ين «حتفلا عم ٠٠١ /۸ يراخبلا حيحص (ه)

 .(نيلَسْرُْلا َنِمَل سلوي إو باب-١



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰

 هرکذ «یتم نب سنوي نم ريخ انآ لوقی نآ» :رخآ ظفل ينو
 ."اضيأ يراخبلا

 هيلع هللا ىلص يلا نع رمع نبا نع يراخبلا حيحص ينو
 نب بوقعي نب فسوي :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا» :لاق ملسو

 ."«میهاربإ نب قاحسإ

 ]۲۳٤/[ ."ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف هوحنو

 هللا ىلص يلا نع ةريره يبآ نع ًاضيأ يراخبلا جرخو
 هباودب رمأی ناکف «نآرقلا دواد ىلع ففخ» :لاق ملسو هيلع

 ءاسنلا ةروس- ٤ «ريسفتلا باتک ي «حتفلا عم 11/۸ يراخبلا حیحص (۱)

 .(ناَمْيَلَسَو نوُراَهَو سْنوُيَو -هلوق ىلإ-كێّلإ اًيَحْوأ اإ باب-
 باب-١ ‹فسوي ةروس-۲ ‹ريسفتلا باتک ف 1۲/۸ يراخبلا حیحص )۲(

 ميهاربإ لبق نم كّيوبأ ىّلَع اهمئأ اًمَك بوُقْعَي لآ ىلَعَو كّيّلَع تمعن ميو
 .(قاَحْسإو

 سانلا يآ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لئس» :لاق ةريره يآ ثٹیدح وه (۳)

 مركأف :لاق .كلأسن اذه نع سيل :اولاق «مهاقتآ هللا دنع مهمركأ :لاق ؟مرکأ

 .ثيدحلا (...هللا لیلخ نبا هللا يب نبا هللا يب نبا هللا يب فسوي سانلا

 - «فسوي ةروس-۲ «ريسقتلا باتک يف ۲۱۲ /۸ هحیحص يف يراخبلا هاور

 .(نيلباسلل تايآ هتوخإو فسوُب يف ناک ْذَقَل باب
 نم باب-٤٤ «لئاضفلا باتک يف ۱۸٤٩/٤-۱۸٤۷ هحیحص ي ملسمو

 .مالسلا هيلع فسوي لئاضف



 ۲۰۸1 ةنسلا باتك

 نم الإ لكأي الو «هباود جرس نأ لبق نآرقلا ارقيف «جرىشف
 . هدي لمع

 هلوق يف نآرقلا روبزلاب ديرأ امك «روبزلا انهه نآرقلاب دارملاو

 يدا اهر ضزرألا نا رکڈلا ِدخَب نِم روُبرلا يف ابتک دلو :ىلاعت
 ."«نوحلاصلا

 باب-۳۷ ءایبنألا ثیداحا باتک يف ‹«حتفلا عم ٥۲۲/١ يراخبلا حيحص )١(

 .(اروُبز واد اتیکآو)* :یلاعت هلوق
 ٠٠١. :ةيآلا ءايبنألا ةروس (۲)



YAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "ءاجرإلا در يف باب

 عضب نايإلا» ثيدح هللا همر ميقلا نبا خيشلا ركذ

 .«نوعبسو

 .«ةبعش لوعبسو عضب ناإلا» :ملسم ظفلو :لاق مث

 هتاياور ضعب ينو «“«نوتسو عضب» يراخبلا باتك ينو

 .(۱0) :مقر بابلا ٩/ ۰٩-٥٦ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع ٤۳/۷-٤٤. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 عضب ناإلا» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح وه (۲)

 ءقيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال لوق اهلضفأ «نوعبسو

 .(ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو

 باب-۳ «ناإلا باتك يف «حتفلا عم ٦۷/١ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .ناإلا رومأ

 . ...ناإلا بعش ددع نایب باب-۱۲ «نامیإلا باتک يف ٦۳ /۱ هحیحص يف ملسمو

 نالا لامكتسا يف ءاج ام باب-٦ «ناميإلا باتک يف ۱۲/١ هعماج يف يذمرتلاو

 .«ًاباب نوعبسو عضبا) :هظفلو .' حیحص نسح" :لاقو .هناصقنو هتدایزو

 .نامإلا بعش ركذ-١١ «ناميإلا بات يف ٤۸۳-٤۸٤ /۸ یبتجملا يف يئاسنلاو

 .يتآلا ملسم ظفلك هظفلو

 عضب» :هظفلو «نايإلا يف باب-٩ ةمدقملا يف ۲۲/۱ هننس يف هجام نباو

 .«ًاباب نوعبس وا نوتسو
 .ًافنآ هجم رخت قبس ام وهو (۳)

 .ًافنآ هجمرخت قبس ام وهو )٤(



 YAY ةنسلا باتك

 .(نوتس)) :فورعملاو .'«نوعبسو عضب»

 نع ةريره يبأ نع كشلا ىلع نيهجولاب ملسم هاور دقو

(Dou a“ 
 ((هبعس لوتسو .

 ملسمو يراخبلا هاور ««نايإلا نم ةبعش ءايحلا» :ثيدحو

( )0( )0( 
 « د

8 ( )13 
 وعسم يبأو ‹«رمع نہاو «ةريره يبأ ثيدح نم

 ."نيصح نب نارمعو

 .اهفعض نایبل یتح الو ٩۷ /۱ يرابلا حتف يف رجح نبا اهرکذی ملو (۱)
 . ...نامي إلا بعش ددع نايب باب-۱۲ «ناملا باتک يف ٦۳/۱ ملسم حیحص (۲)

 .ًافنآ هجمرخت قبس ام وهو (۳)

 )٤( هحيحص ين يراخبلا هاور ١/٩۳ «ناهإلا باتك ين «حتفلا عم ١١-باب

 .ناإلا نم ءايحلا

 بعش هدع نايب باب-۱۲ «نامإلا باتک يف ۱۳/۱ هحیحص يف ملسمو
 .«ناميإلا نم ءايحلا» :ظفلب . ...ناميإلا

 نكلو «حيضوتلل ةدايزب .يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأو :عوبطملا يف )٥(
 .لصألا يف ال «مولعم وه امك ةيشاحلا يف هناكم اذه

 اذإ باب-۷۸ «بدألا باتك يف ٥۳۹-٥٤١ /۱۰ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٨(

 ام نإ :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاق :لاق هنع .تئش ام عنصاف يحتست م

 .«تئش ام عنصاف حتست م اذإ :ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ

 .ملسم دنع هيلع فقأ لو

 «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۳۷-٠۳۸ /۱۰ هحیحص يف يراخبلا یور (۷)



A4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ينلل ليربج لاؤس يف هيلع قفتملا رمع نبا ثيدح ينو
 الإ هلإ ال نأ دهشت نأ» :لاقف مالسإلا نع ملسو هيلع هللا یلص

 موصتو «ةاكزلا يتؤتو ءةالصلا ميقتو لا لوسر ًادمحم نآو هللا
 .«أليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو «ناضمر

 لجر ءاج» :هللا ديبع نب ةحلط "ثيدح نيحيحصلا يفو

 ىتح «لوقي ام ةقفن الو هتوص يود عمسن «سأرلا رئاث دجن لهآ نم
 نع لأسي وه اذإف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم اند

 .ءایخا باب-۷

 . ...ناميإلا بعش ددع نايب باب-۲١ «نایإلا باتک يفي ۱ هحیحص يف ملسمو
 الإ يتاي ال ءايحلا» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع امهالک
 .((رەفج

 .هحیحص يف يراخبلا هجرخي مل اذه رمع نبا ثيدح (۱)
 نامیإلا نایب-١ نایإلا باتک ين ۳۱/۱-۳۸ هحیحص يف ملسم هجرخأو
 . ...ناسحإلاو مالسإلاو

 -۴۳۷ نالا باتك يف «حتفلا عم ۱4/۱ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ دقو

 مالسإلاو ناإلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يلا ليربج لاؤس باب
 .هوحن ةريره يبأ ثيدح نم ٠ ...ناسحإللاو
 مالسإلاو ناإلا باب-١ ءنامإلا باتک يف ٠/۱ ًاضيأ ملسم دنع وهو
 . ...ناسحإلاو

) 
 ."نم" :ةدايزب .ثيدح نم :عوبطملا يف (۲)



Y Ao ةنسلا باتك 

 يف تاولص سم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟مالسإلا

 .فيدحلا «ةليللاو مويلا

 نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع دمحأ مامإلا دنسم ينو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 «ناضمر موصو ءةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ًادمحم
() 

 . «تيبلا جحو

 ينلا لاس الجر نأ ورمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا ينو

 باب-٤۳ «نامإلا باتک يف «حتفلا عم ۱۳۰/۱-۱۳۱ يراخبلا حیحص (۱)

 .مالسإلا نم ةاكزلا

 يه يتلا تاولصلا نايب باب-۲ «نامیلا باتک يف ٤١-٤٤ /۱ ملسم حیحصو

 .مالسإللا ناكرأ دحأ

 ٠٠١/۲ هدنسم يف هيلع تفقو يذلا امنإو «دمحأ دنسم يف اذكه هيلع فقأ مل (۲)

 .ناسحإلاو نايإلاو مالسإلا نع هل ليربج لاؤس ةصق يف هثيدح
 :ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رمع نبا ثیدح ۱۲۰ /۲ هدنسم يف كلذكو

 للا لوسر ًادمح نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا ينب»

 .«ناضمر موصو «تيبلا جحو «ةاكزلا ءاتيأو ءةالصلا ماقإو

 باب-۲ «نايإلا باتك يف «حتفلا عم ٦٤/١ هحيحص يف يراخبلا دنع وهو
 .مكنايإ مكئاعد

 مالسإلا ناكرأ نايب باب-٥ «نایلا باتک يف ٤٥/۱ هحیحص يف ملسمو
 .ماظعلا همئاعدو

 .ملعأ هاو .دمحأ دنع هيلع فقأ ملف «هّللا هحر ميقلا نبا مامإلا هركذ امك امأ



۰۹۸A“ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ارقتو «ماعطلا معطت» :لاق ؟ريخ مالسإلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص
 .'«فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنأ نع نيحيحصلا ينو
 بحي ام هيخأل بحي ىتح دبع نمؤي ال هديب يسفن يذلاو» :لاق

 .«هيخأل لاق وأ هراحل بحب ىتح»» :ملسم لاقو ««هسفنل

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ًاضيأ سنأ نع نيحيحصلا ينو

 سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ یتح مكدحأ نمۆي الر :لاق

 . نیما سانلاو هلامو هلهآ نم» :ملسم لاقو ««نيعمجأ

 ماعطإ باب-٦ نايإلا باتك يف «حتفلا عم ۷١/١-۷۲ يراخبلا حيحص (1)

 .مالسإلا نم ماعطلا

 يأو مالسإلا لضافت نايب باب-٤٠ «نامیإلا باتک يف 10/۱ ملسم حیحصو

 .لضفأ هرومأ

 نأ نالا نم باب-۷ «ناميإلا باتك يف «حتفلا عم ۷۳/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .هسفنل بحب ام هيخأل بحب

 نم نآ ىلع ليلدلا باب-۱۷ «ناإلا باتک يف ١/ ٦۷-1۸ ملسم حیحصو

 . ...ملسملا هيخأل بحي نأ نالا لاصخ

 لوسرلا بح باب-۸ «ناإلا باتك يف «حتفلا عم ۷١/١ يراخبلا حيحص (۳)

 .نامبإلا نم ملسو هيلع هللا یلص
 هللا لوسر ةبع بوجو باب-١١ «ناإلا باتك يف ٦۷/١ ملسم حيحصو
 . ...دلولاو لهألا نم رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص



 AV ةنسلا باتك

 :لاق هنع هللا يضر د یعس يبأ نع ملسم حيحص ينو

 مکنم یأر نم» :لوقی ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 ۾( ناف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هدیب هریغیلف [ب /۲۳۲] ًارکنم

 .«ناميإلا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي

 لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع نع ًاضيأ ملسم حيحص ينو

 يلبق "مآ يف هللا هثعب ين نم ام» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هلا

 نودتقیو هتنسپ نوذخأي باحصأو نویراوح هتمآ نم هل ناک الإ

 «نولعفي ال ام نولوقي فولخ مهدعب نم فلخت اهنإ مث «هرمأب

 نمو «نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف «نورمؤي ال ام نولعفيو

 سيل «نمؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هناسلب مهدهاج
 .“«لدرحخ ةبح نايإلا نم كلذ ءارو

 سنآ نب ذاعم نب لهس نع موحرم يبآ نع يذمرتلا يفو

 تناك نإو «لصألا يف تسيل ةدايز يهو .يردخلا ديعس يبأ :عوبطملا يف )١(

 .كلذ ىلإ ةراشإلا وأ شماملا اهناكمف هحيحص

 ركنملا نع يهنلا نوك نايب باب-١۲ «نایإلا باتک يف 1۹/۱ ملسم حیحص (۲)

 . ...ناميإللا نم

 .فيرحت وهو .هتمأ :عوبطملا يف (۳)

 نع يهنلا نوک نايب باب-۲۰ «ناميلا باتک يف ٨۹/١۱-۷۰ ملسم حیحص )٤(

 . ...ناميإلا نم ركنملا



A^ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ”«هنامإ ٤ ۰ ۱

(Dems, |» 

 . افعض دق لهسو موحرم وبأو

 )١( يذمرتلا عماج ٤/٥۷۸ «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك يف ٠١-باب.

 ."نسح ثيدح اذه" :يذمرتلا لاقو

 :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو ۲٠٤١.

 يف ظفاحلا هنع لاق .رصم لزن «يندملا نوميم نب ميحرلا دبع وه موحرم وبأ (۲)

 ."دباع قودص" ٠٠۷ :ص بيرققلا
 تاياور يف الإ هب ساب ال" ٤٤۰ :ص بیرقتلا يف هنع لاق ذاعم نب لهسو

 .ھه.| "هنع نابز

 .هنع نابز ةياور نم تسيل انهو



 ۸۹ ةنسلا باتك

 “[“ناصقنو ناإلا ةدايز ىلع ليلدلا باب]

 .«ينازلا ينزي ال» ثیدح رکذ مٹ

 الو» نيحيحصلا يف ظفل ينو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 اهبهتني نيح مهراصبأ اهيف سانلا هيلإ عفري «فرش تاذ ةبهن بهتني

 .«نمؤم وهو

 )۱١(. :مقر بابلا ٩/ ٦٤-٠٥ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع ٥۳١-٥٤. /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 وه يتآلا ثيدحلا ذإ «حيضوتلل هتدز امنإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف بابلا اذه تحت

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يآ ثٹیدح وه (۳)

 وهو قرسي نيح قرسي الو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ملسو

 .(دعب ةضورعم ةبوتلاو «نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو «نمؤم
 ١- «دودحلا باتک يف ‹«حتفلا عم 0۹/۱۲-٠٠ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .دودحلا نم رذحي ام باب

 . ...يصاعم اب نايإلا ناصقن نايب باب-۲ ٤ ءنامہإلا باتک ۷٦ /۱ هحیحص يف ملسمو

 ينزي ال ءاج ام باب-١۱ «نامیإلا باتک يف ۱٣/۰١-۱۷ هعماج يف يذمرتلاو

 ."هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح" :لاقو .نمؤم وهو ينازلا
 .ةقرسلا ميظعت-١ «قراسلا باتك يف ٤١ /۸ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 ريغب ىبهنلا باب-١٠ «(اظملا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١/١ يراخبلا حيحص )٤(

 .هبحاص نذإ

 . ...يصاعمل اب نامإلا ناصقن نايب باب-۲ ٤ .نامیإلا باتک ۷٦/۱ ملسم حیحصو



EDةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .'«يکای] مکایاف «نمؤم وهو لغی نیح لغی الو» :ملسم دازو

 نإف ءهبلق نم نايإلا عزني» دنسملا يف هيف رازبلا ركب وبأ دازو

 .«هیلع هللا بات بات

 هللا يضر سابع نبا نع هحيحص يف يراخبلا جرخأو

 دبعلا ينزي ال» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 الو «نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو «نمؤم وهو ينزي نيح

 ««نمؤم وهو لتقي نيح لتقي الو «نمؤم وهو برشي نيح برشي
 - اذكه :لاق ؟هنم نالا عزني فيك سابع نبال تلق :ةمركع لاق

 كبشو- اذكه هيلإ داع بات نإف -اهجرخأ مث هعباصأ نيب كبشو
۳ 

 نالا ناصقن نايب باب-٤۲ «نایإلا باتک يف ۷۷/۱ ملسم حیحص (۱)

 . ...يصاعملاب

 .دعب عبطي مل راخزلا رحبلا رازبلا دنسم نم ةريره يبأ دنسم (۲)

 بات نإف» :ةدايز ركذ ۷٤/١ يمثيهلل رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك ينو

 .اهلبق ام نود ««اهيلع هللا بات

 لعف اذإف» :ةقرسلا ميظعت-١ ء«قراسلا باتك يف ٤۳٦/۸ يئاسنلل ىبتجما ينو

 .«هيلع هللا بات بات نإف «هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ كلذ

 ٠٤٤. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .«هيلع هللا بات بات نإف «نایإلا هنم عزني» ۲٤۹/۱۱: یلعی يبأ دنسم ينو

 .ةانزلا مثإ باب ۲١- ءدودحلا باتك «حتفلا عم ١١/١١ يراخبلا حيحص (۳)



 ۲۰۹۱ ةنسلا باتك

 دلاخ نب دمحم ثيدح نم دئاوفلا يف رخص نبا یورو

 نب هللا دبع نع لئاو يبأ نع ديبز نع يروثلا نايفس نع يموزخل ا
 .' هلك نامیإلا نیقیلا» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نع دوعسم

 ."دوعسم نبا ىلع ًافوقوم هحيحص يف يراخبلا هركذو
 هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ةداتق يبأ نع ملسم حيحص ينو

 لضفأ هللاب نايإلاو هللا ليبس يف داهجلا ركذف «مهيف ماق ملسو هيلع

 ."فيدحلا ««لامعألا

 ٥/ ۳٤ ةيلحلا يف ميعن وبأو «ماسبلا ضورلا عم ۸۷ /۱ هدئاوف يف مامت هاور (۱)

 ۳٠١١/۲ ریبکلا دهزلا باتك يف يقهيبلاو ٠۲۲٠/۱۳ خيراتلا يف بيطخلاو

 .مهریغو

 نم الو دیبز ثیدح نم لصأ ال رکنم ثیدح اذه" :يروباسينلا يلع وبأ لاق

 .' يروثلا ثيدح

 . ٥/ ٠١١ نازيملا ناسل :رظنا

 ٤۹٩. :مقرب ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هفعضو

 ىلص يلا لوق باب-١ «ناهإلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠ يراخبلا حيحص (۲)

 .ًاقلعم ««سمخ ىلع مالسإلا ينب» :ملسو هيلع هللا

 هللا دبعو ۰۲ كردتسملا يف مكاحلاو ء٤٠١٠ /۹4 ريبكلا يف يناربطلا هلصوو

 ١/ ۳۷٤. ةنسلا يف دمحأ مامإلا نب

 . ٠۳/١ يرابلا حتف يف رجح نباو ٥۷/١ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هححصو

 هللا لیبس يف لتق نم باب-۳۲ «ةرامإلا باتک يف ٠٠۰۱/۳ ملسم حیحص (۳)

 .نيدلا الإ هاياطخ ترف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۹۲

 ىلص هللا لوسر لثس» :لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا يفو

 مث :لاق «هلاب نایإلا» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ ملسو هيلع هللا

 جح» :لاق ؟ اذام مث :لاق «هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟اذام

 '«هلوسرو هللاب نامیإ» :ظفل ينو .«روربم

 لمعلا وه ناإلا نإ لاق نم باب :يراخبلا هيلع مجرتو

 مشک اب اَهوُمثروأ يتلا ٌةئجلا كلو :ىلاعت هلوقل [1[/]

 :ىلاعت هلوق يف ملعلا لهأ نم ةدع لاقو :"لاق 4نولَمْعت

 ال لوق نع : نومي اوئاک اع + نيعَمجأ مهال كبروف)ا

 .ثا الإ هلإ

 يأ هللا لوسر اي تلق» :لاق رذ يبأ نع نيحيحصلا ينو

 "يدحلا «هليبس يف داهجلاو هلاب ناإلا :لاق ؟لضفأ لامعألا

 نإ لاق نم باب-۸٠ «ناميإلا باتك يف «حتفلا عم ٩۹۷/١ يراخبلا حيحص (1)

 ...لمعلا وه نالا

 یلاعت هاب نامیإلا نوک نایب باب-٢۳ نایإلا باتک يف ۰۸۸/۱ ملسم حیحصو

 .يراخبلل وه «هلوسرو هللاب ناميإ» ظفلو .لامعألا لضفأ

 .۷۲ :ةيآلا فرخزلا ةروس (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 )٤( :ةيآلا رجحلا ةروس ۹۳-۹۲.

 )٥( يراخبلا حيحص ١/ ٩۷ :مقر بابلا «نامبإلا باتك يف «حتفلا عم ٠۸.

 يأ باب-۲ «قحعلا باتك يف «حتفلا عم ٠۷١/١ يراخبلا حيحص ()



 ۲.۹۳ ةنسلا باتك

 يلا نع رساي نب رامع ثيدح نم هدنسم يف رازبلا یورو
 فاصنإلا :نايإلا عج دقف نعهمج نم ثالث» ملسو هيلع هللا ىلص

 .«راتقإلا نم قافنإلاو «ماعلل مالسلا لذبو «كسفن نم
 ° "لوق ۳ اع نع هحيحص ف يراخبلا هرکذو

 .لضفأ باقرلا

 یلاعت هاب نالا نوک نایب باب-٦۳ «نامیإلا باتک يف ۸٩/۱ ملسم حیحصو
 .لامعألا لضفأ

 يبأ نع دحاو ريغ هاور دق ثيدحلا اذهو" :لاق مث ۲۳۲/٤ رازبلا دنسم (۱)

 ."قازرلا دبع نع خيشلا اذه هدنسأو ءًافوقوم رامع نع ةلص نع قاحسإ
 نأ الإ «حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور' :ه١/٦ دئاوزلا عمجم يف لاقو

 ه.| "يفوكلا هللا دبع نب نسحلا وهو «هركذ نم ّرأ مل رازبلا خيش
 يتآلا فوقوملا نع لاق مث ٠٠٤/١ يرابلا حتف يف رجح نبا ًاعوفرم هفعضو

 ."عوفرملا مكح يف وهف «يآرلاب لاقي ال هلثم نآ الإ" :هركذ
 ريمضب ىتأف «"هلوق" :كلذ دعب هلوق ليلدب .وهس وهو .ةشئاع :لصألا يف (۲)

 .راًمع نع يراخبلا حيحص يف كلذك وهو «ركذُلا

 .فيرحت وهو .امهوق نم :عوبطملا يف ()

 ءاشفإ باب-١۲ «نامیإلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠۳/١ يراخبلا حيحص ()

 .مالسإلا نم مالسلا
 نباو ٠٠٤/١-« يرابلا حتف يف امك- ناميإلا باتك يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 يف قازرلا دبعو ء۸٤ :ص هل ناميإلا باتك ينو ۱۷۲/٦ هفنصم يف ةبيش يبأ

 ٤ ۷-۷٥. :ص ءالقعلا ةضور يف نابح نباو ءرمعم نع ۳۸٦/۱۰ هفنصم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4

 .ةعاس نمؤن انب سلجا :ذاعم لاق :يراخبلا لاقو

 ىلص يلا ليربج لاؤس باب :حيحصلا يف يراخبلا لاقو
 ةعاسلا ملعو ناسحإلاو مالسإلاو نايإلا نع ملسو هيلع هللا

 مكملعي لیربج ءاج» :لاق مث هل ملسو هيلع هللا یلص يښلا نایبو

 ملسو هيلع هللا یلص ينلا نيب امو «انید هلک كلذ لعجف «مکنيد

 مالسإلا ريغ غبي نمو :ىلاعت هلوقو نايإلا نم سيقلا دبع دفول
 0 n لبق “لف اید

 ىلص يلا لوق باب-١ «ناميإلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠ يراخبلا حيحص (1)

 .«سم ىلع مالسإلا ينب» :ملسو هيلع هللا

 ناإلا باتك يف ةبيش يبأ نباو ۲٤ :ص نامإلا باتک ين دیبع وبآ هجرخاو
 حيحص هدانسإ" :نيقباسلا نيباتكلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا لاقو ٤١. :ص

 ."نيخيشلا طرش ىلع

 ۸٩. :ةيآلا نارمع لآ ةروس (۲)

 .۴۷ :مقر بابلا ءناهإلا باتك يف «حتفلا عم ١/ ٠٠١ يراخبلا حيحص ()

 .هججرخت قبس دق لیربج ثیدحو

 :هجرخأ سيقلا دبع دفو ثيدحو

 ءادأ باب-١ «ناميإلا باتك يف «حتفلا عم ٠١۷/١ هحيحص يف يراخبلا

 .ناإلا نم سمخلا

 هلاب نايإلاب رمألا باب-٦ «نامإلا باتک يف ٤٩/١۱-٤۷ هحیحص يف ملسمو

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم امهالک . ...هلوسرو یلاعت



 °۰40 ةنسلا باتك

 رانلا نم اوجرحخأ» :هتحص ىلع قفتملا ةعافشلا ثيدح يفو

 .'«ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناک نم

 «نامإ نم رانید لاقثم» :ظفل ينو

 “«نایإ نم ةريعش لاقثم» :ظفل يفو

 “«ناعإ نم ةلدرخ لاقثم» :ظفل ينو

 باب-٤۲ «دیحوتلا باتک يف ‹ ؛حتفلا عم ٤١١/٠۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 ديعس يبأ ثيدح نم .ةرظا ابر ىلإ * ٌةريغات وليموي هوجو :یلاعت هللا لوق
 نايإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف متدجو نمف اوبهذا :لوقيف» :ظفلب .يردخلا

 .(هوجرخأف

 باب-٤۲ .دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ٤۳۱ /۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخا (۲)

 ديعس يبا ثيدح نم .(ةَرظات ابر ىلإ * ةّريضات ٍلْيموَي هوجو :ىلاعت هللا لوق

 .هنع هللا يضر يردخلا

 .ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب-١۸ «ناميإلا باتك يف ۱۹۹/۱ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبا ثيدح نم ."ريخ نم رانيد لاقثم" :ظفلب

 ٌبرلا مالک باب- ٣٦٣- «دیحوتلا باتک يف ٤۸۲/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 .مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع

 ةلزنم ةنجلا لهآ یندآ باب-٤۸ نالا باتک ف ۱۸۲۳ /۱ هحیحص ف ملسمو

 .هنع هللا يضر كلام نب سنآ ثيدح نم امهالك .اهيف

 برلا مالک باب-١۳ «دیحوتلا باتک ين ٤۸۲/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٤(
 .مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع

 ةلزنم ةنحلا لهأ ىندأ باب-٤۸ «نامبإلا باتك يف ۱۸۳/۱ هحیحص يف ملسمو
 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم امهالك .اهيف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰۹٦

 ىندأ ىندآ یندآ هبلق يف ناک نم جرخأف قلطنا» :ظفل ينو

 .'«ناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 لخدأ بر اي تلقف تعش ةمايقلا موي ناک اذإ» :ظفل ينو

 ةنجلا لخدأ :لوقأ مث «نولخديف .ةلدرخ هبلق يف ناك نم ةنجلا

 لوسر عباصأ ىلإ رظنأ ينأك :سنأ لاق .ءيش ىندآ هبلق يف ناک نم
 ."«ملسو هيلع هللا یلص هللا

 جَرخْي» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنا نع ظفل ينو
 نزي ام ريخلا نم هبلق يف ناكو هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم

 يف ناكو هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جري :لاق مث .ةريعش

 للا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخُب مث .ةرب نزي ام ريخلا نم هبلق

 .“«ةرذ نزی ام ریخلا نم هبلق يف ناکو

 لهأ ىندأ باب-٤۸ نالا باتک يف ۱۸۳/۱ هحیحص يف ملسم هجرخا (۱)

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم .اهيف ةلزنم ةنجلا

 برلا مالك باب-١۳ «دیحوتلا باتك يف ٤۸۲/۱۳ هحیحص يف يراخبلا دنع وهو

 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم .مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع

 يف الو لصألا يف تسيل يهو ."ناميإ نم" ةدايزب .نايإ نم ةلدرخ :عوبطملا يف (۲)
 .يراخبلا

 ۳١- دیحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸١/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)
 .مهريغو ءايبن ألا عم ةمايقلا موي لجو زع برلا مالك باب

 ةدايز باب-۴۳ نالا باتك يف «حتفلا عم ۱۲۷/١ يراخبلا حيحص )٤(



 ۰۹۷ ةنسلا باتك

 نايولا ةدايز باب :ثيدحلا اذه ىلع يراخبلا مجرتو
 اونم يذلا دادزيو# ((ئده مُحانذزو :ىلاعت هلوقو «هناصقنو

 نم ائيش كرت اذإف کید مک تْلَمَكَأ مويا :لاقو اإ

 . ”صقان وهف لامكلا

 ءامهدحأ وأ نيحيحصلا يف اهانركذ يتلا ظافلألا هذه ٌلكو

 هب جرخي يذلا وه هنإف «نايإلا سنأ ثيدح يف ريخلاب دارملاو

 .رانلا نم

 نآ يف ليواتلا لمتحت ال ةحيرص ةحيحص صوصنلا هذه لكو
 «ناصقنلاو ةدايزلا لبقي «بلقلاب [ب ]۲٠٠١/ مئاقلا نالا سفن

 .ضعب نم حجرأ مهضعبو

 تكردأ :ةيكلم يبأ نبا لاق :هحيحص ين يراخبلا لاقو

 قافنلا فاخي مهلك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم نيثالث

 .هناصقنو ناميإلا

 ةنحلا لهآ ىندأ باب-۴ «ناييإلا باتک يف ۱۸۲/۱ ملسم حيحصو

 .اهيف ةلزنم

 )١( :ةيآلا فهكلا ةروس ٠١.

 ١١. :ةيآلا رثدملا ةروس (۲)

 .۳ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (۳)

 )٤( يراخبلا حيحص ١/ ۱۲۷:مقر بابلا نالا باتك يف «حتفلا عم ٠۳.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰۹۸

 ." لیئاکيمو ليربج نا ىلع هنإ لوقي "دحآ مهنم ام «هسفن ىلع
 زع هلوقو «نايإلا نم ةالصلا باب :ًاضيأ يراخبلا لاقو

 «تيبلا دنع مكتالص ينعي مناي عييضْيل هللا ناك امو :لجو

 .“ةلبقلا ليوحت ثيدح ركذ مث

 :ةباحصلا نم هناصقنو نايإلا ةدايز هنع يور نم هدقأو

 !!!يراخبلا دنع الو «لصألا يف تسيلو "نم" ةدايزب .دحأ نم :عوبطملا يف (۱)

 فوخ باب-١۳ ءناميولا باتك يف «حتفلا عم ٠١١/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .رعشي ال وهو هلمع طبحب نأ نم نمؤملا
 ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو ء۷٠ ١/ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هلصوو

(To € /۲ةنسلا يف لالخلاو 4٠٥/١ داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو  

 رجح نبال يرابلا حتف يف امک- هخيرات يف ةمثيخ يبا نباو ۰1٨۱۸۳

 . ٥۲ /۲ قیلعتلا قیلغت يف هدنسب رجح نباو ٥۲- /۲ قیلعتلا قیلغتو .۱

 ٠٤١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( يراخبلا حيحص ١/ ۱۱۸:مقر بابلا «ناإلا باتك يف «حتفلا عم ٠١.

 ًاضيأ ملسم دنع وهو «ءاربلا ثيدح نم يراخبلا هركذ ةلبقلا ليوحت ثيدحو
 هحيحص يف  ۳۷٤/١ةلبقلا ليوحت باب-۲ ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف

 .ةبعكلا ىلإ سدقلا نم
 .ملعأ هللاو «مسرلا يف ناتبراقتم امهو .حرصأو :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك )٥(

 ١١١ :ص هناصقنو ناميإلا ةدايز هباتك يف ردبلا قازرلا دبع خيشلا لاق دقو

 «هنع هللا يضر ريمع ةافو خيرات ىلع فقأ ملو ءةيمدقألا هجو يل نيبتي ملو"

 :كلذ ةباحصلا نم مهنع لقن نيذلا يفو «حتفلا لبق ملسأ نمم دع اغنإو



 ۹۹ ةنسلا باتك

 .يمطخلا بيبح نب ريمع
 نب دامح انثدح ىسوم نب نسحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 بيبح نب ريمع هدج نع هيبأ نع يمطخلا رفعج يبآ نع ةملس
 اذإ :لاق ؟هناصقنو هتدايز امو :ليق .صقنيو ديزي ناميإلا :لاف

 انلفغ اذإو «هتدایز كلذف هانحبسو هاندمحو لجو زع هللا انركذ

 ."هناصقن كلذف انيسنو انعيضو
 نع ةحلط نب دمحم انرخأ نوره نب ديزي انثدح :دمحأ لاقو

 اومله :هباحصأل لوقي باطخلا نب رمع ناك :لاق رذ نع دیبز

 .“یلاعت هللا نورکذیف .ًاناميإ "دادزن

 ىلص هللا لوسر ةايح يف ةتؤم ةوزغ يف دهشتسا دق ناكو «ةحاور نب هللا دبع

 .ه.۱ "لسو هيلع هلل

 .ملعأ هللاو «لاكشإ الف «"مدقأو' :سيلو «"حرصأو" :باوصلا ناك اذإو :تلق
 .طوطخ وهو .هل نالا باتك يف هجرخأ دمحأ مامإلا لعل (1)

 ف يرجآلاو ٠١ :ص ةنسلا حيرص يف يربطلا :هب دمحأ مامإلا نع هجرخأو

 . ٠١١ :ص ةعيرشلا
 مكحو هناصقنو ناإلا ةدايز باتك يف اهرظنا «هب ةملس نب دامح ىلإ قرط ةدع هلو
 . ١١١-٠١١۷ :ص ردبلا دابعلا قازرلا دبع روتكدلا ةليضفل هيف ءانثتسالا

 .يتايس امك «يهرملا هللا دبع نب رذ وه (۲)

 .ددزن :عوبطملا ي (۳)

 :هباتك ين فلخلا دوعس روتكدلا انخيش نع ًالقن 1/٠٠۸ دمحأ مامإلل نايإلا )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰۰

 نب هللا دبع نع لاله نع كيرش نع عيكو انثدح :دمحا لاقو

 يندز مهللا :هئاعد يف لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس :لاق ميکع

 ."امهف لاق وأ ءًاهقفو ًانيقيو ًاناعإ

 نوراه نب ديزي انربخأ :يذورملا ةياور يف دمحأ لاقو
 ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع كردم نب يلع انثدح ماوعلا انربخأ

 عجرو هسفن مال نإف «نايإلا هقراف انز نمف "هري ناميإلا :لاق

 .ةيشاحلا يف ٤ ٠٠ :ص "ناميإلا لئاسم هباتكو ىلعي وبآ يضاقلا"

 ٠٤١/١. داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ء١١٠١ :ص ةعيرشلا يف ېرجآلا هاورو

 .هب لبنح نب دمحآ قیرط نم امهالک
 امهالك ٤/ ۳۹-٤٠ ةنسلا يف لالخلاو ۸٤٦/۲-۸٤۷. ناميإلا يف ةطب نبا هاورو

 .هب ةحلط نب دمع نع دمحم نب جاجح نع لبنح نب دم قيرط نم
 .هب ةحلط نب دمحم نع ٤١ :ص ناميإلا يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 ءنيخيشلا لاجر نم ةقث وهو" ٠١ :ص ناميإلا باتك ىلع هقيلعت يف ينابلألا لاقو

 ."رمع كردي ل يهرملا هللا دبع نبا وهو ًارذ نأ ريغ «ةاورلا رئاس كلذكو

 :رجح نبا لاقو ٦۳/۱ يرابلا حتف يف امك «هل نالا باتك يف دمحأ هجرخأ (۱)

 ."حیحص هدانسإو"

 :ص ةعيرشل يف يرجآلاو ۳٦۸/١-14۹ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هجرحخأو

 مهلك ١/ 4٤١. داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ۳۹/٤ ةنسلا يف لالخلاو ۲

 .هب دمحأ مامإلا قيرط نم

 .فيرحت وهو .رب :عوبطملا يف (۲)

 ۵٥٤۸/۱۳-0٤۹. برعلا ناسل :رظنا .حئابقلاو يصاعملا نع ديعب يأ هزنو



 ۲۹۰4۹ ةنسلا باتك

 ."ناإلا هعجار

 :لاعت هلوق يف سابع نبا نع ""ةحلط يب نب يلع ريسفت ينو
 َعَم انام اودادزَيل نييْؤُمْلا بوف يف ةتيكسلا لزا يذلا وه
 نآ ةداهشب ملسو هيلع هلا ىلص ًادمحم ثعب هللا نإ :لاق «"(مهناجإ

 اوقدص املف ءةالصلا مهداز نونمؤملا “يب قص املف هللا الإ لإ ل

 اهب اوقدص املف «ةاكزلا مهداز هب اوقدص املف «مايصلا مهداز اهب

 مهنيد مه لمکآ مث ءداهجلا مهداز هب اوقدص املف «جحخلا مهداز

 تيضَرو يتتخن كع تنملأو كنو كل تلا مول :لاقن
 ۷ 4و مالنسألا مک

 )١( ةنسلا يف دمج مامإلا نب هللا دبع :هب دمحأ مامإلا نع هجرحخأ ١١/١

 ةنسلا يف فالخلاو ٤/ ٠٠١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ٠٠١ .

 :ص ناميإلا يف ةبيش يبأ نبا هاورو ٠١ ةنابإلا يف ةطب نباو ٠٦۷ /۲ امهالك

 .هب نوراه نب ديزي قیرط نم
 .ةحلط نب يلع :لصألا يف (۲)

 .هري ملو سابع نبا نع لسرأ «سابعلا ينب ىلوم ماس ةحلط يبأ نب يلع وهو

 . 1۹۸ :ص بيذهتلا بيرقت

 ٤. :ةيآلا حتفلا ةروس (۳)

 .يزورملل ةالصلا ردق ميظعت نم بيوصتلاو .هب :لصألا يف )٤(

 .يزورملل ةالصلا ردق ميظعت نم بيوصتلاو .مهب :لصألا يف )٥(

 )١( :ةيآلا ةدئاملا ةروس ۳.

 ۳۰۱-٠٥۲. /۱ ةالصلا ردق میظعت يف يزورلاو «۷۲ /۲۲ هریسفت يف ریرج نبا هاور (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰۲

 نع ورمع نب ناوفص ينثدح :شايع نب ليعامسإ لاقو
 ناميإلا :لاق ةريره يبأ نع يمرضحلا ةعيبر نب هللا دبع

 .' صقنیو دادزی

 نع هيبأ نع دهاجم نب باهولا دبع نع :ًاضيأ ليعامسإ لاقو
 ."” صقنیو دادزي نايإللا :الاف سابع نباو ةريره يبآ

 برح نب ناميلس انثدح :يذورملا ةياور يف دمحأ مامإلا لاقو
 : يلع نب دمحم لاق :لاق راسي نب ليضف نع مزاح نب ريرج اتدح

 :لاقو «ىرخأ اهطسو ف رودو f/YT“J] ةراد رودو .مالسإلا اذه

 لئاسم هباتکو ىلعي وبآ يضاقلا" باتك يف امك - /۱۰۸ دما مامولل نامیإلا (۱)

 ٤٠٤. :ص "نامإلا

 يف لالخلاو ٠٤/١ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع :هب دمحأ مامإلا نع هاورو

 ۳۸/٤. ةنسلا

 يئاكلاللاو ۸٤٤ /۲ ةنابإلا يف ةطب نباو ١١١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلا هاورو

 .هب شايع نب لیعامسإ قیرط نم مهلك ٠٤٥. / داقتعالا حرش يف
 لئاسم هباتکو ىلعي وبآ يضاقلا" باتك يف امك - 1/۱٠۸ دما مامال نامإلا (۲)

 ٤ ٤٠. :ص "ناميإلا

 .نایالا ين باب-۹ «ةمدقملا ين ۲٢/۱ هننس يف هجام نبا هب هاورو

 يف يئاكلاللاو ۸٤٠٥ /۲ ةنابإلا يف ةطب نباو ١١١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو

 .هب شايع نب ليعامسإ قيرط نم مهلك ٥/ ٠٤٠٥. داقتعالا حرش
 ."ادج فيعض" ٠١ :مقر هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 .بلاط يب نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رقابلا رفعج وب وه (۴)



 1۰۳ ةذسلا باتك

 ينزي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر "لوقو .""ناميإلا اذه
 وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا
 نم جرخي : لاق ‹"«نمۇم وه قرسي نيح قرسي الو «نمؤم

 هللا بات بات اذإف» مالسإلا "نم جرخي الو مالسإلا ىلإ ناعيإلا
 .“ناهإلا ىلإ ۳ ھجر : لاق .«هیلع

 .[مالسالا يف روصقم اهطسو يف يذلا] :"ناميإلا" دعب ةدايز عوبطملا يف )١(

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .لاقو :لصألا يف (۲)

 .هجرخت قبس (۳)

 .رفعج وب يلع نب دمحم يأ )٤(

 .عوبطملا نم ةطقاس (نم جرخي الو مالسإلا ىلإ ناميإلا) :ةلمج )٥(

 قبس دقو «تاياورلا ضعب يف ءاج امك قباسلا ثيدحلا نم ةعطق اذهو (0)

 .اهجرخت
 .يلع نب دمحم لاق :دارملاو .عوبطملا نم ةطقاس (۷)

 .عجرف :عوبطملا يف (۸)

 لئاسم هباتکو ىلعي وبا يضاقلا باتك نع ًالقن . 1/٠٠۲ دما ماموال نایإلا ()

 .۳۲۱-۳۲۲ :ص نامإلا

 لالخلاو ٠٥۲/١ ةنسلا يف هللا دبع :نم لك دما مامإلا قيرط نم هجرخأو

 ردق ميظعت يف يزورملاو ۸٠٤/۲ ةنابإلا يف ةطب نباو 1٠۰۸/۳ ةنسلا يف

 .ه١٠-۹١٥ /۲ ةالصلا

 . ٠٠١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ۳۸۷ ١/ هدنسم يف هیوهار نب قاحسإ هجرخآو

 .هوحن هب هیبأ نع مزاح نب ریرج نب بهو قیرط نم امهالک



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1.64

 نع ديعس نب ىيجحب انثدح :يذورملا ةياور يف دمحآ لاقو

 هنم عزني» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع نسحلا نع ثعشأ

 ."«هيلإ ديعأ بات نإف ءنامإلا
 ".""هلوق نسحلا نع فوع نع ديعس نب یحی هاورو

 .هبشأ وهو
 ةرم ريغ ةنبيع نب نايفس تعمس نيول ناميلس نب دمحم لاقو

 ؟صقنيو ديزي هل ليق ءانلبق نمم هانذخأو لمعو لوق نايإلا :لوقي

 “!؟نذإ ءيش ياف :لاق

 نوءرقت سيلأ :لاق ؟صقنيو ديزي ناميإلا لئسو :ةرم لاقو

 سيل :لاق ؟صقني :ليق !عضوم ريغ ين "(انايإ مُهداَرَف نآرقلا

 ."صقني وهو الإ ديزي ءيش

 .۳۲ /۷ مالسإلا خيش یواتف عومجم يف امک «هل نامیإلا باتک يف دمحأ هاور (۱)

 يف يرجآلاو ٠٠٤/٤ ةنسلا يف لالخلا :هب يذورملا قيرط نم هجرحخأو

 . ٠٠١ :ص ةعيرشلا

 .هلوق نم :عوبطملا يف (۲)

 .۳۲ /۷ مالسإلا خيش یواتف عومجم ين امک- هل نامیلا باتک ين دما هاور (۳)

 يف يرجآلاو ٠٠٤/٤ ةنسلا يف لالخلا :هب يذورملا قيرط نم هجرخأو

 ١٠١. :ص ةعيرشلا

 )٤( ةطب نبال ةنابإلاو ء١٠١١ :ص يرجآلل ةعيرشلا :يف هنع هرظنا ۲/ ۸٥٥.

 )٥( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ۱۷۳.

 . ۱١١ :ص يرجآلل ةعيرشلا :ين هنع هرظنا (0)



 °1۰0 ةنسلا باتك

 سنآ نب كلامو يروثلا نايفس تعمس :قازرلا دبع لاقو

 لمعو لوق ناميإلا :نولوقي ًارمعمو جيرج نباو ةنييع نب نايفسو
 . صقنیو دیزی

 ديزي لمعو لوق نايإلا :لوقي ةنيبع نبا تعمس :يديمحلا لاقو
 .صقنيو ديزي لقت ال دمح ابآ اي :ةنييع نب ميهاربإ هوخآ هل لاقف .صقنيو
 يش هنم یقبی ال یتح یلب يص ای تکسا :لاقو بضغف

 لوق ناميإلا :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :دواد وبآ لاقو

 ."” صقنيو ديزي لمعو

 لمعو لوق نامإلا :لوقي يعفاشلا تعمس “عيبرلا لاقو

 .“هبقانم يف مکاحلا هرکذ .صقنیو دیزی

 دمحأ نب هللا دبعل ةنسلاو ء۲٠ ء١١۱١ :ص يرجآلل ةعيرشلا :هيف هرظنا )١(

 ٥/ ٩٥۷. داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو ٤۳-۱"

 .يديمحلا دنسم عم ۲ يديمحلل ةنسلا لوصأ (۲)

 ۸٥٤/۲-۸٥١ ةطب نبال ةنابإلاو ء١١ :ص يرجآلل ةعيرشلا :يف هرظناو

 ٠٤. :ص يندعلا رمع نبال نايإلاو ١/ 41٠ يئاكلاللل داقتعالا حرشو

 .۲۷۲ :ص دواد يبآ ةيارر دمحأ مامإلا لئاسم (۳)

 اهلحم ةدايزلا هذهو ."ناميلس نب" :ةدايزب .ناميلس نب عيبرلا :عوبطملا يف )٤(

 .ققحلا نم ةدايز اهنأب لصألا يف اهزيم امم وأ ءةيشاحلا

 . ٦۲/۱ رجح نبال يرابلا حتف ين امك )٥(
 ٠۸١ :ص ربلا دبع نبال ءاقتنالاو ١٠١/۹-١٠١ ةيلحلا :يف رثألا اذه رظناو

 .۸۱/۱ يقهيبلل نالا بعشو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۰

 لامعألا يأ :يعفاشلل لجر لاق :"”يريبزلا دمحم وبأ لاقو

 :لاق ؟كاذ امو :لاق .هب الإ لمع لبقُي ال ام :لاق ؟لضفأ هللا دنع

 .ًاظح اهانسأو ةلزنم اهفرشأو ةجرد لامعألا ىلعأ وه هللاب ناميإلا

 ؟لمع الب لوق وأ «لمعو لوق نايإلا نع ينربخت الآ :لجرلا لاق

 مث ءلمعلا كلذ ضعب لوقلاو هلل لمع ناميإلا :يعفاشلا لاق

 ."هنع مكاحلا هركذ هيلع جتحا

 نع ةورع نب ماشه نع نايفس انثدح عيكو انثدح دمحأ لاقو

 ."هناميإ صقن الإ دبع ةنامأ تصقن ام :لاق هيبأ

 نب ديعس نع مثيلا يبأ نع ليئارسإ انثدح :عيكو لاقو

 .“نايإ دادزيل :لاق (يبْلًق ٌنْيَمْطَيِل نكلو ريبج

 .!؟!ربلا دبع نب رمع وبأ :عوبطملا ينو .يدهنلا رمع وبأ :لصألا يف (۱)

 .جيرختلا ردصم نم بيوصتلاو

 .۳۸۷-۳۸۸ /۱ يقهيبلل يعفاشلا بقانم رظنا ()

 ۳٦۹/١. ةنسلا يف دمحأ مامإلا نب هللا دبع :هب دمحآ نع هاور (۳)

 نالا بعش يف يقهيبلاو ء۹ :ص نالا باتك يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 .هب عیکو نع امهالک ۱

 )٤( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ۲٠١.

 )٥( ةنسلا يف هنبا هللا دبع :هب دمحأ مامإلا نع هاور ١/ ۳٦۸ةنسلا يف لالخلاو ۳/ 0۸۸.

 داقتعالا حرش يف يئاكلاللا هاورو  ۸٩٦/٥نع ملسم نب سيق قيرط نم

 .هب ریبج نب لیعس



 ¥1۰ ةنسلا باتك

 دبع نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ملسو هيلع هللا یلص يتلا لأس رذ ابأ نأ دهاجم نع يرزجلا ميركلا

 قرشَمْلا لبق مُكهوُجُو اولو نأ ربا سیل :هب :هيلع ارقف ؟نامبإلا نع
 .”ةيآلا متخ یتح )۱ 'برذَْلاَو

 ."ةثجرملا ىلع درلا باتك يف ٠ا هب جتحا

 مساقلا نع يدوعسملا نع “نوع نب رفعج هاورو
 .هلثم رذ يبآ نع [ ب /]

 )١( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠١۷.

 .هب قازرلا دبع نع قاحسإ قيرط نم ١/ ٤۱۷ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملا هاور (۲)

 دبع نع يفش نب رماع قيرط نم ۲۸۷/۱ هریسفت يف متاح يبآ نبا هاورو
 .هب ميركلا

 .نجسلا يف لبنح ىلع هارق يذلا ءاجرإلا باتك وأ ءناميإلا باتك هلعل (۳)

 ۲٤۳/۱۱ ءالبنلا مالعا ریس :رظنا
 .فيحصت وهو .فوع :عوبطملا يف )٤(

 .يفوكلا نوع وبأ يموزخملا رفعج نب نوع نب رفعج وهو
 . ٠١٠/۲ بیذهتلا بيذهت :رظنا
 ديزي نب هللا دبع قيرط نم ٤١٦/١ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملا هاور )٥(

 ۲۰۸ :ص ةنسلا لوصأ يف نينمز يبأ نباو .هب دوعسملا نع يئالملاو ئرقملا

 .رذ يبأو مساقلا نيب عطقنم وهو .هب يدوعسملا نع دسأ قيرط نم

 يئالعلل ليصحتلا عماجو ٠٤١ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا

 . ۲٣۲-۲٣۳ /ص



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰۸

 ناميإلا :نسحلا نع ماشه لاق :يفئاطلا ميلس نب ىيحب لاقو

 .'لمعو لوق :لاقف ؟تنأ لوقت امف :ماشمف تلقف «لمعو لوق

 :نولوقي ةنسلا لهأو :لوقي ًاعيكو تعمس :يديمحلا لاقو

 ةيمهجلاو «لوق ناميإلا :نولوقي ةئجرملاو «لمعو لوق نالا
 .”ةفرعملا نايإلا :نولوقي

 «يلحتلاب الو ينمتلاب نالا سيل :لاق هنأ نسحلا نع حصو

 . "لمعلا هقدصو بلقلا يف رقو ام نكلو

 .“يروثلا نایفس نع هوغو

 يف اقيدصت لمعلا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لعج دقو

 داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو ۰۳٤٤ ۱ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هاور (۱)

.AEV (AE / € 

 حرش ف يئاكلاللاو 1۳1 :ص ةعيرشلا ف يرجآلا :يديمحلا نع هاور (۲)

 ٤ / ۸٤۸. داقتعالا

 يف مصاع يبا نباو ۰۱۸۹/۷ 7٦ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا :هنع هاور (۳)

 يف نينمز يبأ نباو ٠٤١ :ص دهزلا يف كرابلا نباو ۲٠۳ :ص دهزلا

 ١/ ۸٠. ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ۲٠۹ :ص ةينلا لوصأ

 .لمعو لوق نایإلا :لاق هنأ هنع يور )٤(

 :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ٠١/١" ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع :هنع هاور

 نينمز يب نباو ٤/ ۸٤۷-۸٤۸ داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو ۱۳۴ ۱

 ۲٠۹. :ص ةنسلا لوصأ يف



 ۲۰۹ ةنسلا باتك

 .'«هبذکی وأ كلذ قدصي جرفلاو») :هلوق

 دبع ثيدح نم هننس يف هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 نب رفعج نع هيبأ نع اضرلا ىسوم نب يلع نع حلاص نب مالسلا
 لاق :لاق يلع نع هيب نع نيسحلا نب يلع نع هيبا نع دمحم

 لوقو «بلقلاب ةفرعم ناييإلا» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءىرف ول :حلاص نب مالسلا دبع لاق .«ناكرألاب لمعو «ناسللاب

 . "ارل نونجم ىلع دانسإلا اذه

 هللا یلص هللا لوسر مالک نم سیل عوضوم ثیدح اذهف

 .ملسو هيلع

 ول ءارل نونجم ىلع اذه ءىرق ول :ثيدحلا ةمئأ ضعب لاق

 .هب مهتملا وهو مالسلا دبع نم ملس

 ىلع بتک هللا نإ»» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ ةريره يبآ ثيدح وه (۱)

 ناسللا ىنزو ءرظنلا نينيعلا ىنزف ءةلاع ال كلذ كردأ «ىنزلا نم هظح مدآ نبا

 .((هبذکی وأ كلذ قدصي جرفلاو «يهتشتو یّنمت سفللاو ‹قطنلا

 باپ-۲ «ناذئتسالا باتك يف «حتفلا عم ۲۸/١١ هحيحص يف يراخبلا هاور

 .جرفلا نود حراوجلا ىنز

 مدآ نبا ىلع رق باپ-٥ «ردقلا باتک ف 1€ /€ هحیحص ف ملسمو

 .هل ظفللاو- هريغو ینزلا نم هظح

 .نامياإلا يف باب-٩ «ةمدقملا يف ۲۵-۲٠ /۱ هجام نبا ننس (۲)
 ."عوضوم" ١١ :مقر هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۰

 .لطابلا نع ينغي ام قحلا ينو
 ثيدحلا اذه انجورل هلحتسيو لطابلاب تم نمم انک ولو

 هذه نم هللاب ذوعن نكلو «مالسلا دبع ىلع ىنثأ نم ضعب انركذو

 هليلعتو «تباثلا ثيدحلا فيعضت ةقيرط نم هب ذوعن امك ءةقيرطلا
 .نيعم مامإ لوق فلاخ اذإ

 .قيفوتلا لابو



 ۲111 ةنسلا باتك

 “ردقلا يف باب

 نيذلا ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل» :ثيدح ركذ

 ."«ردق ال :نولوقی

 :نيدلا سمش خيشلا لاق

 نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يور دق ىنعملا اذه

 يبأو «هللا دبع نب رباجو «سابع نباو «ةفيذحو «رمع نبا ثيدح

 .جيدخ نب عفارو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «ةريره

 ‹«قرط امهلف ةفيذحو رمع نبا ثيدح امأف -

 .(۷) :مقر بابلا ٥ دواد يبأ ننس (۱)

 ٠۰-٦۱. /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 لوسر لاق :لاق ةفيذح نع راصنألا نم لجر نع ةرفغ ىلوم رمع ثيدح وه (۲)

 نيذلا ةمألا هذه سوججو ‹«سوجم ةمأ لکل» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 الف مهنم ضرم نمو «هتزانج اودهشت الف مهنم تام نم «ردق ال :نولوقی

 .«لاجدلاب مهقحلي نأ هللا ىلع قحو ءلاجدلا ةعيش وهو «مهودوعت

 . ٠١٠١ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 لهسو «كلام نب سنأو ءةشئاعو «باطخلا نب رمع :نع ًاضيأ بابلا ينو

 «عقسألا نب ةلثاوو «يلهابلا ةمامأ يبأو «يردخلا ديعس يبأو «دعس نبا

 ۲۰۵-۲٠٠. /۷ يمثيهلل دئاوزلا عمجم يف كلذ رظنا
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DONA o2, |» 
 تفعصض ذفو .

 ثٺيدح نم يذمرتلا هاورف سابع نبا ثیذدح امأو .

» ۳( . . . 
 نبأ نع ةمركع نع رازن نع رازن نب يلعو بيبح نب ٠ مساقلا

 اذه :لاق .(ةئجرملاو ةيردقلا «بيصن مالسإلا ف امه سیل یم

 0( ۰ ٤)
 بیرغ ثیدح

 ةرمع يبأ نب مالس انربخآ رشب نب دمحم ثیدح نم هاورو

. 5 )¥( 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع نبا نع ةمركع نع

 . ٦١ 0۸/۷ دواد يبأ ننس رصتخ يف يرذنملا امهفعض (1)

 .بابلا اذه يف ٥/ ٦٦-۰٦۷ هننس يف دواد وبأ هجرخاف رمع نبا ثیدح امأ (۲)

 .۳۹۲۰ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .قبس دقو «بابلا ثيدح وهف ةفيذح ثيدح امأو

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو .نسحلا :لصألا يف (۳)

 .حيحص نسح بيرغ :يذمرتلا عماج يف )٤(

 .ةيردقلا يف ءاج ام باب-۳٠ «ردقلا باتك يف ۳۹۵ ٤/ يذمرتلا عماج ()

 .نايإلا يف باب-٩ «ةمدقملا يف ۰۲٤/۱ هننس يف هجام نبا هاورو

 ۳۸١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو ءورمع :لصألا يف (0)

 .ةيردقلا يف ءاج ام باب-۳١ «ردقلا باتک ين ٤/ ۳۹۰-۳۹٦ يذمرتلا عماج (۷)

 .قباسلا عضوملا يف يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 1۳ ةنسلا باتك

 نب دمحم نع هننس يف هجام نبا هاورف رباج ثیدح امأو -

 نع [1/۲۳۷] جيرج نبا نع يعازوألا نع “"ةيقب انثدح ىفصلا

 ".رمع نبا ثيدح وحن هعفري رباج نع ريبزلا يبآ

 نكلو «ثيدحلا لاح ىشم «"يعازوألا انثدح" :ةيقب لاق ولف

 ."هسیلدت ةرثك عم هنعنع

 انثدح دام نب ىلعألا دبع ىورف ةريره يبأ ثيدح امأو -

 ةريره يبأ نع لوحكم نع ثدحي يبأ تعمس ناميلس نب رمتعم
 .هرکذف لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ

 .“ةعامج ىلعألا دبع نع هاور

 “)ناتلع هلو

 “نسحلا يبأ نع هاور ناميلس نب رمتعملا نأ :امهادحإ

 يناسارخلا ءاطع نع ةرسيم نب ديزي نع ثراحلا نب رفعج ينثدح

 .عوبطملا نم ةطقاس (ةيقب انثدح) :ةلمج )١(

 .ردقلا يف باب-١٠ «ةمدقملا يف ١/ ١ ةجام نبا ننس (۲)

 .ميلستلا ةلمج نود ۷١ :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 . ٠٤٤/١ ةنسلا يف مصاع يبآ نبا دنع ثيدحتلاب ةيقب حرص دقو (۳)

 .هب ىلعألا دبع نع يبايرفلا نع ۱۹١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلا هجرحأ )٤(

 .۲۸۹ /۸ للعلا يف ينطقرادلا :نيتلعلا نيتاه ىلإ راشأ )١(

 .يدع نبال لماكلاو «يرجآلل ةعيرشلا نم حيحصتلاو .رحلا :لصألا يف (0)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع لوحكم نع
 .ةريره يبأ نم عمسي م ًالوحكم نأ :ةيناثلا ةلعلاو

 نع رجاهم نب ورمع هيوريف ورمع نب هللا دبع ثيدح امآو -
 نب هللا دبع هدج نع هيبآ نع مساقلا نب ىيحي نع زيزعلا دبع نب رمع
 امو «لجو زع هللاب كرشلاب الإ طق ةمأ تكله ام» :هعفري ورمع

 ."(«ردقلاب بيذكتلا اهكارشإ ؤدب ناك الإ طق تكرشأ

 . “هب جتحي ال دانسإلا اذهو

 نبا ينربخأ حيرش نب ةويح :ثيدح بابلا يف ام دوجأو

 )١( ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأ ٠١١/١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ٠۹١‹

 لماکلا يف يدع نباو ۲/ ۱۳۷ .

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هححصو

 ۲۸٠ :ص ليصحتلا عماجو ء١٦١٠ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا (۲)

 .۲۹۰ /۱۰ بیذهتلا بیذهتو

 يبآ نباو ٠٠/۸ ء٤٦٠-۳/۷١١ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور (۳)

 يف يناربطلاو ء١۹ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو /٠٤١. ةنسلا يف مصاع

 حرش يف يئاكلاللاو "۲۷ /۲ نییماشلا دنسم ينو ۲۱۹/۲ ریغصلا مجحملا

 .1۲ ٤/٤ داقتعالا

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو

 ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا ركذ امك «نافرعي ال امهنإف «هيبأو مساقلا لجأل )٤(

 . ۱٤١/۱ مصاع يب نبال



 °110 ةنسلا باتك

 أرقي انالف نإ :لاقف لجر هءاج رمع نبا نأ عفان ينثدح رخص

 دق ناك نإف «ثدحأ دق هنأ يغلب دق هنإ :لاقف .مالسلا كيلع

 هللا یلص هللا لوسر تعمس يناف السلا ينم هؤرقت الف ثدحأ

 -هنم كشلا- يتمآ وأ ةمألا هذه يف نوكي» :لوقي ملسو هيلع

 ثيدح :يذمرتلا لاق .«ردقلا لهأ يف فذق وأ خسمو فسخ

 . "بیرغ حیحص نسح

 نم مهمذ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حص يذلاو

 نم ثيدحلا مهيف تبث دق هنإف «"”جراوخلا :عدبلا لهأ فئاوط

 هللا ىلص ينلا نمز يف تثدح مهتلاقم نأل «حاحص اهلك هوجو

 .هسیئر همّلکو « ملسو هيلع

 بيرقت :رظنا .رخص نب دیمح وه :لاقيو «رخص وب «دایز نب دیح وه (۱)

 ۲۷٤. :ص بيذهتلا

 .باب-١٠ «ردقلا باتك يف ۳۹۷ ٤/ يذمرتلا عماج (۲)

 .فوسخلا باب-۹ ‹«نتفلا باتک يف ۰٠۳٠۰ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 . ۱۷١۸ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 .ةراشإ نودو عاد نود "مه" ةدايزب .جراوخلا مه :عوبطملا يف (۳)

 ثيداحأ باتک يف ‹«حتفلا عم ٤۳۳/٦-٤۳٤ هحيحص يف يراخبلا هجرخا ()

 .(ًادوُه مُهاَخأ داع ىلإ :ىلاعت هللا لوق باب-٦ «ءایبنألا

 جراوخلا ركذ باب-۷٤ «ةاکزلا باتک يف ۷٤۱-۷٤۲ /۲ هحیحص يف ملسمو

 ديعس يبأ نع معن يبا نب نم رلا دبع ثيدح ثيدح نم . ...مهتافصو
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 نم اهريغو لولحلاو مهجتلاو ردقلاو ضفرلاو ءاجرإلا امأو

 .ةباحصلا رصع ضارقنا دعب تثذح اهنإف «عدبلا

 ناك نم اهركنأف ءةباحصلا رصع رخآ تكردأ ردقلا ةعدبو

 .امهاثمآو سابع نباو ""رمع نب هللا دبعک ءایح مهنم

 لوسر ىلإ اهتبرت يف ةبهذب نميلاب وهو هنع هللا يضر يلع ثعب :لاق يردخلا

 ةعبرأ نیب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهمسقف «ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ةثالع نب ةمقلعو «يرازفلا ردب نب ةنييعو «يلظنحلا سباح نب عرقألا :رفن
 :لاق «ناهبن ینب دحأ مث «يئاطلا ريخلا دیزو «بالک ینب دحأ مث «يرماعلا

 یلص هللا لوسر لاقف !؟ انعدیو دجن دیدانص يطعيأ :اولاقف شيرق تبضخف

 ةيحللا ثك لجر ءاجف «مهفلاتأل كلذ تلعف اغنإ ينإ» :ملسو هيلع هللا

 اي هللا قتا :لاقف «سأرلا قولحم ءنيبحلا ءىتان «نينيعلا رئاغ «نيتنجولا فرشم

 «هتيصع نإ هللا عطي نمف») :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف :لاق .دمحم

 لجر نذأتساف ءلجرلا ربدأ مث :لاق ««ينونمأت الو ضرألا لهأ ىلع يننمأيأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «دیلولا نب دلاخ هنأ نوری «هلتق يف موقلا نم

 نولتقي «مهرجانح زواجي ال «نآرقلا نوؤرقي ًاموق اذه یضئض نم نِإ») :ملسو
 نم مهسلا قري امك مالسإلا نم نوقرمي ءناثوألا لهأ نوعديو «مالسإلا لهأ

 .«دومث لتق» ةياور يفو .«داع لتق مهنلتقأل مهتكردأ نئل ءةيمرلا

 .ًافنآ هنع قبس ام وهو (۱)

 ."رفك ةيردقلا مالك" :هلوق سابع نبا نع ءاج (۲)

 حرش يف يئاكلاللاو .-۳۸۳ ١/ بيذهتلا بيذهت يف امك- دارفألا يف ينطقرادلا هجرحخأ

 . :٠٠٠١ ص /يناثلا باتكلا نم /۲ ةنابإلا يف ةطب نباو 1۹7 ٤/ ٠٤٤ داقتعالا



 ¥19۷ ةنسلا باتك

 .هیف وق

 ءةباحصلا رصع ضارقنا دعب ءاجرإلا ةعدب تثدح مث

 .مهنع هانيكح امك اهوكردأ نيذلا نيعباتلا رابک اهیف ملکتف

 لحفتساو «نيعباتلا رصع ضارقنا دعب مهجتلا ةعدب تثدح مث

 .هيوذو دمحأ مامإلاك ةمئألا نمز يف "اهرارش راطتساو اهرمأ

 نمز يف اهرمأ رهظو لولحلا ةعدب كلذ دعب تثدح مث

 .“جالحلا

 نع جيرج نبا نع «داور يبآ نب زيزعلا دبع نب ديجلا دبع قيرط نم مهلك

 .هب سابع نبا نع ءاطع
 يف نابح نباو «"١٠۲/ص يعذربلا تالاؤس يف امك ةعرز وبأ هفعضو

 . ٠٠١١ /۲ نيحورجملا

 ."نم" :ةدايزب .مموق نم :عوبطملا يف (1)
 .قباسلا بابلا يف (۲)

 .اهرش :عوبطملا يف ()

 ةيادب هل تناك ءةقدنزلا ىلع لوتقملا ءينوصلا يواضيبلا روصنم نب نيسحلا وه )٤(
 لولحلا ىلإ بسنو ءرحسلا ملعتو نيدلا نم خلسنا مث «فوصتو هلاتو ةديج

 .ةئامئالثو ةرشع ىدحإ ةنس لتقف ءهمد اوحابأو ءاملعلا هنم ًأربف «ةقدنزلاو

 ۳۱۳-۳۱٤ /۱۲ ءالبنلا مالعأ ریسو ۱۱۲-۰۱٤۰ /۸ دادغب خیرات :رظنا

 ۳۰٦/۲. لادتعالا نازیمو
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 نم اه هللا ماقأ اهريغو عدبلا هذه نم ةعدب "”ترهظ املكو

 هباتكلو هلل ةحيصن ءاهنم نيملسملا رجيو ءاهدري نم هدنجو هبزح
 ۳ کعو نازيم هلعجو «مالسإلا لهألو [ب/۲۳۷1 هلوسرلو

 نم «هننس يلوو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بزح هب فرعی
 .اهرصانو ةعدبلا بزح

 ةعدب لك دنع هلل نإ» :هدانسإ ينرضحمم ال رثأ يف ءاج دقو

 سلاجلا كلت اومنتغاف هتامالعب قطني ًايلو «مالسإلا اهب داكي
 .“«مهيلع لزنت ةمحرلا نإف «هللا ىلع اولكوتو

 العجم نأو مهب انقحلی نآو «مهنم انلعجي نآ یلاعت هللا لاسن

 .همركو هن ًافلس انل مهلعج امك ءًافلخ مه

 !!!بئارغلا نم اذهو «"ناطيشلا" :ةدايزب .ناطيشلا رهظأ :عوبطملا يف (۱)

 .فيحصت وهو .اثاريم :عوبطملا يف (۲)
 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 ۳٠١/۷. یواتفلا عومجم يف امك مالسإلا خيش هركذ دقو «هيلع فقأ مل ()



 ۲۹ ةنسلا باتك

 نپ ةمقلع :يرذنملا لوق 1 ٩ لیربج ثٹیدح رکذ مث

 ."هثيدحم جاجتحالا ىلع اقفتا "درم

 ‹«هقيرط نم يليقعلا رفعج وبأ هاورو :نيدلا سمش خيشلا لاق

 .ردقلا يف باب - (۱۷) :مقر بابلا VT-4 /o دواد يبأ ننس (۱)

 مالسإلا نع هلاس نيح ليريبج ةصق يف هيبأ نع رمع نب هللا دبع ثيدح دنع

 فصو يف ءاج ام باب-٤ «نايإلا باتک ين ۸/٥-٩ هعماج ين يذمرتلاو

۳ 

 .مالسإلا تعن باب-١٠ «ناميإلا باتك يف ٤۷۲-٤۷٥ /۸ یبتجما يف يئاسنلاو

 .ناعولا يف باب-۹ ءةمدقملا يف ١-۲٣۹ هننس يف هجام نباو

 نب ناميلس نع درم نب ةمقلع قيرط نم ۷٤/٩ هننس يف دواد وبآ هاور مث

 ماقإ» :لاق مالسإلا امف :لاق ‹«صقنيو ديزي ثيدحلا اذهب رمعي نبا نع ةديرب

 نم لاستغالاو «ناضمر رهش موصو «تيبلا جحو .ةاكزلا ءاتيإو قةالصلا

 .ئجرم ةمقلع :دواد وبآ لاق مث .«ةبانجلا

 .فيرحت وهو .ةثراح :عوبطملا يف (۲)

 دواد يبآ مالک دعب لاق ثيح ٦۸/۷ يرذنملل دواد يبآ ننسس رصتخ (۳)

 يمرضحلا درم نب ةمقلع وهو «ثيدحلا اذه يوار وه اذه ةمقلعو" :قباسلا

 .ھ.| "هثیدحب جاجتحالا ىلع ملسمو يراخبلا قفتا دقو «يفوكلا
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 ىلع هعباتو " «...ةالصلا ميقت :لاق ؟مالسإلا عئارش امف» :هيف لاقو

 ."”يليقعلا "لاق كاحضلا نب حارج وهو رخآ ىجرم ظفللا اذه

 .لبقت الف «ةمئألا تاقثلا نع اهب درفت ىجرم ةدايز هذهو

 نع يميتلا ناميلس ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هاورو
 :مالسإلا يف لاقف «هريغ اهركذي ل ًاظافلأ هيف ركذف «رمعي نب ىيحجي

 :هيف لاقو ««ءوضولا متت نأو ءةبانحلا نع لستغتو رمتعتو جحتو)»)

 نأ» :ناإلا يف لاقو ««معن :لاق ؟ملسم انأاف كلذ تلعف اذإف»

 «نازيملاو رانلاو ةنجلاب نمؤتو هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نمؤت
 «(معن :لاق ؟نمؤم اناف كلذ تلعف اذإف» :لاق مث ردقلاو ثعبلا ركذو

 يف لاقو ««معن :لاق ؟نسح اناف كلذ تلعف اذإو» :ناسحإلا يف لاقو

 .«هنع اوذخ «مکنید مکملعیل مکاتآ لیربج اذه» :هرخآ

 . ظافلألا هذهب يميتلا ناميلس درفت :متاح وبأ لاق

 ۸/۳-٩. يليقعلل ريبكلا ءافعضلا (1)
 .كلذك وه سيلو «يليقعلا مالك نم يلاتلا مالكلا لعُجو .لاق :عوبطملا يف (۲)
 ٩/۳. يليقعلل ءافعضلا (۳)
 .ناسحإلا عم ۳۹۷-۳۹۸ /۱ نابح نبا حیحص )€(

 ناميلس قیرط نم ۳/۱-٤ ۳٣۱/٤ هحیحص يف ًاضیأ ةيزخ نبا هاورو

 .هب يميتلا

 نالا نايب باب-١ «نایلا باتک ين ۳۸/۱ هحیحص يف ملسم دنع وهو
 .هظفل ركذي م هنآ الإ ء...ناسحإلاو مالسإلاو



 1۲١ ةنسلا باتك

 . هل قلحخ امل رسیم لک» ثیدح رکذ مث

 هحيحص يف ملسم ىور دقو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب غلبي "ديسأ نب ةفيذح نع
 وأ نيعبرأب محرلا يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كلا لحخدي»

 نابتکیف ؟دیعس وآ يقشأ بر اي :لوقيف «ةليل نيعبرأو "سم

 هلجأو هرثأو هلمع بتکبو «نابتکیف ؟یٹنآ مآ رکذا بر ای :لوقیف

 .”«صقني الو اهيف دازي الف فحصلا ىوطت مث «هقزرو

 .ردقلا يف باب- ۱۷ :مقر بابلا ۸۳ ٩/ دواد يبأ ننس (۱)

 ۷٤-۷٥. /۷ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 اي :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل لیق» :لاق نیصح نب نارمع ثیدح دنع

 لمعي ميفف :لاق .معن :لاق ؟رانلا لهأ نم ةنجلا لهآ ملُعأ هللا لوسر

 .(هل قلخ امل رسيم لك :لاق ؟نولماعلا

 ٥٤- هديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٥۳٠/٠۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .(...ركذُم نم لهق ركذلل نآرَقْلا ارس دَقَلَو :ىلاعت هللا لوق باب

 يف يمدألا قلل ا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك ين ٤/ ۲٠٤١ هحيحص يف ملسمو

 . ...همآ نطب

 .عوبطملا نم ةطقاس (ديسأ نب) (۲)

 .ةسج :ملسم حیحص يف (۳)

 .فيرحت وهو .بتكت :عوبطملا يف ()

 يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك ين ٤ ملسم حیحص )٥(

 . ...همآ نطب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲۲

 نإ» :لاق ثيدحلا عفرو كلام نب سنأ نع نيحيحصلا يفو

 يآ .ةقلع بر يأ .ةفطن بر يأ :لوقيف ًاكلم محّرلاب لكو دق هللا

 ركذ بر يأ :كلملا لاق ًاقلخ يضقي نأ هللا دارأ اذإف .ةغضم بر

 يف كلذ بتكيف ؟لجألا امف ؟قزرلا امف ؟ديعس وأ يقش ؟ىشنأ مأ

 .«همآ نطب

 ةواقشلاو لجألا ةباتك نأ "دوعسم نبا ثيدح لثم اذهو

 ."عبارلا روطلا يف قزرلاو ةداعسلاو

 روطلا يف ةباتكلا نأ ىلع لدي ديسأ نب ةفيذح ثيدحو
 [/۲۳۸] .لوألا

 ةقلخ باب-۷١ «ضيحلا باتك يف «حتفلا عم ٤4۸/١ يراخبلا حيحص )١(

 .ةقلخ ريغو

 يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك يف ۲٠۳۸/٤ ملسم حيحصو

 . ...همأ نطب

 قداصلا ثيدح" :ةدايزب .قودصملا قداصلا ثيدح دوعسم نبا :عوبطملا يف (۲)

 .لصألا يف تسيل يهو ."قودصللا

 :هجرخأ دوعسم نبا ثیدح ()

 ركذ باب-٦ «قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ٠٠١/١ هحيحص يف يراخبلا

 .ةكئالملا

 يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك يف ۲٠۳٠/٤ هحيحص يف ملسمو

 . ...همأ نطب



 Y1 ةنسلا باتك

 نأو هنم دارملا نيبتي رخآ ظفلب ةفيذح ثيدح يور دقو

 .ناضراعتم ال ناقداصتم امهنأو «دحاو نیثیدحلا

 دبع عمس هنآ ةلثاو نب رماع نع هحيحص يف ملسم یورف

 نم ديعسلاو «همأ نطب يف يقش نم يقشلا :لوقي دوعسم نب هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ نم ٌلجر ىتاف .هريغب ظعو
 نبا لوق نم كلذب هثدحف «يرافغلا ديسأ “نب ةفيذح هل لاقي

 “""بجعتأ :لجرلا لاقف ؟لمع ريغب ىقشي فيكو :لاقف «دوعسم

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس "ينإف «كلذ نم

 اهروصف اكلم اهيلإ هللا ثعب ةليل نوعبرأو ناتنث ةفطنلاب رم اذإ»

 بر ای :لاق مث ءاهماظعو اهمحلو اهدلجو اهرصبو اهعمس قلخو

 بر ای :لوقی مث كلا بتکیو ءاش ام كبر يضقيف ؟ىشنأ مأ رکذآ

 ؟هقزر بر اي :لوقي مث «كّللا بتكيو ءاش ام كبر يضقيف ؟هلجأ

 يف ةفيحصلاب كلملا جرخي مث .كلملا بتكيو ءاش ام كبر يضقيف

 .«صقنی الو رمآ ام یلع دیزی الف هدي

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو .يبأ نب :لصألا يف (1)

 .فيحصت وهو .بجعلا :عوبطملا يف (۲)

 .فيحصت وهو .لاق :عوبطملا يف (۳)

 نطب يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك يف ٤/ ۲٠۳۷ ملسم حيحص )٤(

 ...همأ



Y4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :هنع رخآ ظفل ينو

 روصتي مث ءةليل نيعبرأ محرلا يف عقت ةفطنلا نإ») :لوقي نيتاه ينذأب

 -اهقّلج يذلا :لاق هتبسح :ةيواعم نب ريهز لاق- كلملا اهيلع

 بر ای :لوقی مث ‹یٹئآ وا ًارکذ هللا هلعجیف ؟یٹئآ مآ رکذآ بر ای :لوقیف
 بر اي :لوقی مث «يوس ريغ وا ًايوس هللا هلعجيف ؟يوس ريغ و يوسا
 .'«ادیعس وا ًایقش هلعجب مث ؟هقلخ ام ؟هلجا ام ؟هقزر ام

 قلخي نأ هللا دار اذإ «محرلاب الكوم اكلم نأ» :رخآ ظفل ينو

 . "وحن ركذ مث «ةليل نيعبرأو عضبل هللا نذإب ًائيش
 هريوصت تقو ةروكذملا ةباتكلا نأ ىلع ةفيذح ثيدح لدف

 .دوعسم نبا ثیدحل قباطم اذهو «همظعو همحلو هدلج قلخو

 .ةباتكلا تعقو هيفو «عبارلا روطلا يف وه قيلختلا اذه نإف

 ؟ةليل نيعبرأب هيف تيقوتلاب عنصت امف :ليق نإف
 الو ءامه ضرعتي ال كلذ لبق اهنأ نايب هيف تيقوتلا :تلق

 تزواجو دودحلا تقولا تغلب اذإف «ةباتك الو قيلخت اهب قلعتي

 ذئنيح عقوو «قبط دعب ًاقبط قيلختلا راوطأ يف تعقو نيعبرألا

 يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك يف ۲۰۳۸/٤ ملسم حيحص (۱)

 . ...همآ نطب

 يف يمدآلا قلخلا ةيفيك باب-١ «ردقلا باتك يف ۲۰۳۸/٤ ملسم حيحص (۲)

 . ...همأ نطب



 1o ةنسلا باتك

 .ةباتكلاو ريدقتلا

 ‹ةغضم هنوك دعب كلذ عوقو نآب حيرص دوعسم نبا ثيدحو
 أو «ءنيعبرألا دعب كلذ نأ هيف ةفيذزح ثيدحو «ةثلاثلا نيعبرألا دعب

 .دوعسم نبا ثيدح يف اهتقوو اهقلطأ لب ةيدعبلا تقوي
 .كلذ ىلع ًاضيأ لاد ةفيذح ثيدح نأ انركذ دقو

 يف ةروكذملا نوعبرألا نوكت نأ وهو :رخآ اهجو لمتحيو

 لمحلا يمسو ءةثلاثلا نيعبرألا :يه «ةفيذح [ب /۲۳۸] ثیدح

 .لوألا هؤدبم يه ذإ ءةفطن اهيف

 .هابأت ثيدحلا ظافلأو دعب هيفو

 :ناتباتكو ناريدقت ةباتكلاو ريدقتلا نأ وهو :رخآ اهجو لمتجيو

 وهو «ةفطنلا يف قيلختلاو ليوحتلا قلعت ءادتبا دنع :امهنم لوألاف

 .هقيلخت لوأ اذهو ءةقلعلا روط يف تلخدو نوعبرأ اهيلع ىضم اذإ

 «هقيلختو هريوصت لمك اذإ :ةيناثلا ةباتكلاو يناثلا ريدقتلاو
 كلذ عم بتكيف «راخلا يف ىشنأ وأ ًاركذ هنوکو هئاضعأ ریدقتو

 .هتداعسو هتواقشو هلجأو «هقزرو هلمع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيشيدحلا نيب ينانت الف
 ‹نيعبرألا دعب ةفطنلل نوكي امل ًاريدقت لوألا ريدقتلا نوكيو

 .لمعلاو قزرلاو ةواقشلاو ةداعسلا هعم ردقيف

 ردقيف «هريوصت دعب نينجلل نوكي امل ًاريدقت يناثلا ريدقتلاو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱1۲

 .لوألا نم صحخأ ريدقتلا اذهو ءًاضيأ بتكيو كلذ هعم

 قلخي نآ لبق قئالخلا ریداقم ردق هناحبس هللا نأ :اذه ريظنو

 ام ردقلا ةليل ردقي مث «"ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا

 نأ امك «ماعلا ""ريدقتلا نم صخأ اذهو «""هلثمل ماعلا نم نوكي

 اهرمأ ردق دقو «محرلاب اهقلعت دعب عقي اهنأشو ةفطنلا رمأ ريدقت
 .ضرألاو تاومسلا قلخ لبق

 لمع نإف ءىلاعت هللا ىلع اهضرعو لامعألا عفر :اذه ريظنو
 رهش» :هنآ قودصملا قداصلا هب ربخأ امك نابعش يف عفري ماعلا

 .“«مئاص انآو يلمع عفري نأ بحاف «لامعألا هيف عفرت

 نب هللا دبع ثيدح وهو «ليلق دعب كلذ ىلع ليلدلا ميقلا نبا ركذيسو (1)

 .هحيحص يف ملسم هجرخأ يذلا ورمع
 كردتسملا يف مكاحلاو ٠٠۹/٠١ هريسفت يف يربطلا هجرخأ ام كلذل لدي (۲)

 قاوسألا يف يشي لجرلا ىرتل كنإ» :لاق سابع نبا نع ٤٤4-۲

 +٭ َنيررلنُم انك ائإ ٍةكرابَم ٍةَليَل يف هازل اإ :ارق مث «ىتوملا يف همسا عقو دقو
 ايندلا رمآ قرفي ةليللا كلت يفف ءردقلا ةليل :ينعي (ميكح رم لَك رقي ايف

 .(لباق نم اهلثم ىلإ

 ."هاجرخب ملو دانسإلا حيحص" :مكاحلا لاقو

 .طقف ملسم طرش ىلع صيخلتلا يف يهذلا هححصو

 .ةراشإ نودو عاد نود "لوألا" :ةدايزب .لوألا ريدقتلا :عوبطملا يف (۳)

 ىلص ينلا موص-١۷ «مايصلا باتك يف ٠٠/٤ ىبتجملا يف يئاسنلا هجرخأ )٤(



 1۲۷ ةنسلا باتك

 تبث امك «سيمخلاو نينثالا موي عوبسألا لمع ضرعُبو

 . لسم حیحص يف كلذ

 هرخآ يف لیللا لمعو ‹ليللا لبق هرخآ يف عفري مويلا لمعو

 ."راهنلا لبق

 اذإو «ماعلا يف عفرلا نم صخأ ةليللاو مويلا يف عفرلا اذهف

 .لمعلا ةفيحص تيوطو «هلك رمعلا لمع عفر لجألا ىضقنا

 .ردقلاو ءاضقلا لئاسم رارسأ نم لئاسملا هذهو

 تةمغلا فشاكو «ةمألا يداه ىلع همالسو هللا تاولصف

 حضوأو «ليبسلا هب رانأو «ةجحلا هب ماقأو ءةجحلا هب "عضوا يذلا

 .امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ثيدح نم «...ملسو هيلع هللا ىلص

 .۲۲۲۱ :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 باب-١١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۱۹۸۸-۱۹۸۷ ٤/ ملسم حیحص (۱)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم .رجاهتلاو ءانحشلا نع يهنلا

 هلوق يف باب-۷۹ .نامیإلا باتک يف ۱٣۱/۱-۱۱۲ هحیحص يف ملسم یور (۲)

 لوسر انيف ماق :لاق ىسوم يبأ نع . ...ماني ال هللا نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع

 الو «مانی ال لجو زع هللا نِإ»» :لاقف «تاملک سمخب ملسو هيلع هللا یلص هلا

 لمع لبق ليللا لمع هيلإ عفرُي «هعفريو طفلا ضفخي «ماني نأ هل يغبني

 .ثيدحلا («...ليللا لمع لبق راهنلا لمعو «راهنلا

 .هلا حضوأ :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲۸

 :' لئاقلا هلو «ليلدلا هب

 "ؤابنآ هدعب تءانف ىضمو ىتآال دمحم بولقلا ايحأ

 هؤام هنع بان لوت اذإو "هتممشو هجر كقار درولاک

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع هحيحص يف ملسم یور دقو
 ریداقم هللا بتک» :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس

 ءةنس فلأ نيسمخجج ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق قتئالخلا

 .«ءاملا ىلع هشرعو :لاق [ [//]

 هيلع هللا یلص هللا لوسر عمس هنأ هنع ًاضیأ هحیحص ينو

 نم رلا عباصأ نم نيعبصإ نيب اهلك مدآ ينب بولق نِإ» :لوقی ملسو
 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق مث ءاشی ثیح هفرصی «دحاو بلقک

 .”«كتعاط ىلع انبولق فرص بولقلا فرصم مهللا : ملسو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع ًاضيأ هحيحص ينو

 .لئاقلا رد :عوبطملا يف (1)

 .هؤانمآ :عوبطملا يف (۲)

 .هتممشف :عوبطملا يف (۳)

 یسومو مدآ جاجح باب-۲ «ردقلا باتک ين ۲۰٤٤/٤ ملسم حیحص )٤(

 .مالسلا هيلع

 بولقلا ىلاعت هللا فيرصت باب-۳ «ردقلا باتک يف ٤/ ۲۰٤٠ ملسم حیحص (۵)

 .ءاش فیک



 1۲۹ ةنسلا باتك

 وأ «سيکلاو زجعلا ىتح «ردقب َءيش لک» :ملسو هيلع هللا یلص

 .'نجعلاو سيكلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يب نع نيحيحصلا يفو

 هظح مدآ نبا ىلع بتک هللا نإ)) : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . «هبذکی وأ كلذ قدصي جرفلاو ‹«يهتشتو یم سفنلاو .قطنلا

 «هيلع هضحتو رشلاب هرمأت ةناطبو «هيلع هضحتو ريخلاب هرمأت ةناطب

 “ا مصع نم موصعملاو

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو

 ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ردقب ءيش لک باب٤ ءردقلا باتك يف ٤/ ۲٠٤٠ ملسم حیحص (۱)

 ینز باب-۱۲ «ناذغتسالا باتک يف ‹حتفلا عم ۲۸/۱۱ يراخبلا حیحص (۲)

 .جرفلا نود حراوحلا

 نم هظح مدآ نبا ىلع رّدق باب-٥ ءردقلا باتك يف ۲٠٤٦/٤ ملسم حيحصو

 .هريغو ىنزلا
 نم موصعملا باب-۸ «ردقلا باتك يف «حفتلا عم ARTA يراخبلا حيحص (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳

 كشتي ام ىلع صرحا يخ لك يو «فيعضلا نمؤلا نم هلا
 تلعف ينآ ول :لقت الف ءيش كباصأ نإو ءزجعت الو هللاب نعتساو

 حتفت ول نإف «لعف ءاش امو هللا ردق :لق نكلو ءاذكو اذك ناكل

 .'«ناطيشلا لمع

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ًاضيأ هحيحص ينو

 هلا یلص هللا لوسر يجوزب ينعتم مهللا :ةبيبح مأ تلاق» :لاق

 هللا لوسر اه لاقف «ةيواعم يخابو «نايفس يبا يبأبو «ملسو هيلع

 راثآو ءةبورضم لاجآل هللا تلاس كنإ : ملسو هيلع هللا ىلص

 رخوُي الو «هَلح لبق ءيش اهنم لَجعُي ال ءةموسقم قازراو ءةءوطوم
 «رانلا يف باذع نم كيفاعي نأ هللا تلاس ولو «هلح دعب ءيش اهنم

 ."«كل ًاريخ ناك «ربقلا يف باذعو

 نع رواسملا يبآ نب ىلعألا دبع ثيدح نم هجام نبا ننس ينو
 لهآ ءاهقف نم رفن يف هانيتآ ةفوكلا متاح نب يدع مدق امل :لاق يعشلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام انثدح :هل انلقف ءةفوكلا

 ماح نب يدع اي :لاقف ملسو هيلع هللا یلص ينلا تيتأ» :لاق .ملسو

 كرتو ةوقلاب رمألا يف باب-۸ «ردقلا باتك يف ٤ ملسم حیحص (۱)

 .زجعلا

 قازرألاو لاجآلا نأ نايب باب-۷ ءردقلا باتک يف ۲۰٢۱/٤ ملسم حیحص (۲)

 . ...صقنت الو دیزت ال اهریغو



 1۳1 ةنسلا باتك

 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت :لاق ؟مالسإلا امو :تلق .ملست ملسأ

 .""«اهّرمو اهولحو ءاهرشو اهريخ اهلك رادقألاب نمؤتو «هللا لوسر

 :لاق مشعج نب ةقارس نع دهاجم ثيدح نم ًاضيأ هننس ينو

 ءريداقملا هب ترجو «ملقلا هب فج اميف لمعنأ هللا لوسر اي :تلق»

 هب ترجو ملقلا هب فج اميف لب :لاق ؟لبقتسم رم يف ما

 ."«هل قلخ امل رسیم لکو «ریداقملا [ب /]

 بلغت نب ورمع انثدح لاق نسحلا نع يراخبلا حيحص ينو
 «نيرخآ عنمو ًاموق ىطعاف لام ملسو هيلع هللا یلص يلا یتآ :لاق

 يذلاو «لجرلا عدأو لجرلا يطعأ ينإ :لاقف ""اوبتع مهنأ هغلبف

 .ردقلا يف باب-١٠ «ةمدقملا يف ۳٤/١ هجام نبا ننس (۱)

 ."ادج فيعض" ۱۷ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا لاقو

 .ردقلا يف باب-١٠ «ةمدقملا يف ١/ ٠١ هجام نبا ننس (۲)

 ۷٤. :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 باب-١ «ردقلا باتک يف ٤/ ۲۰٤١-۲۰٤۱ هحیحص يف ملسم دنع ثیدحلاو

 ةقارس ءاج» :لاق هللا دبع نب رباج نع . ... هم نطب يف يمدآلا قلخلا ةيفيك

 اميف ءنآلا انقلُخ اناك اننيد انل نّيب «هللا لوسر اي :لاق مشعج نب كلام نبا

 :لاق ؟لبقتسن اميف مأ «ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تَّمج اميفأ ؟مويلا لمعلا

 :لاقف ؟لمعلا ميفف :لاق .ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تّفج اميف لب .ال

 .«(رسيم لكف اولمعا

 .فيحصت وهو .اوبيع :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۳۲

 نم مهبولق يف امل ًاماوقأ يطعأ ءيطعأ يذلا نم يلإ بحأ عدأ

 ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ ًاماوقآ لكأو ءعلهلاو عزجلا
 ةملكب يل نأ بحأ ام :ورمع لاقف .بلغت نب ورمع مهنم «ريخلاو

 .'«معنلا رح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دنع ينإ» :لاق نيصح نب نارمع ثيدح نيحيحصلا يفو

 اولبقا :لاقف «ميمت ينب نم موق هءاج ذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 لهآ نم سان لخدف .انطعأف انترشب :اولاق «ميمت ينب اي ىرشبلا

 ميت ونب اهلبقي مل ذإ نميلا لهآ اي ىرشبلا اولبقا :لاقف ءنميلا

 ام رمألا اذه لوأ نع كلاأسنلو نيدلا يف هقفتنل كانئج انلبق :اولاق

 مث «ءاملا ىلع هشرع ناکو ‹«هلېق ءيش نکي لو هللا ناک :لاق .ناک

 ."ثيدحلا ««ءيش لك ركذلا يف بتكو «ضرألاو تاومسلا قلخ

 جشأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نأ سابع نبا نعو

 ملحلا هللا امهبحي نيتلخل كيف نإ» :هنع هللا يضر سيقلا دبع

 ؟امهيلع تلبج مأ ءامهب تقلخت نيتلخ هللا لوسر اي :لاق .ةانألاو

 نإ :ىلاعت هللا لوق باب-٩٤ «دیحوتلا باتک يف ٥۲۰ /۱۳ يراخبلا حیحص (۱)

 .اعونم رْيَحْلا هم اذإَو * ًاعورَج رشلا هم اد ٭ ًاعوُلَه قل ناَسلألا

 باب-۲۲ «دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ۳-09 يراخبلا حيحص (۲)

 .(ءاَملا ىّلَع ةشْرَع ناكو#



 Y1 ةنسلا باتك

 نيتلخ ىلع ينلبج يذلا هلل دمحلا :لاق ««امهيلع تلبج لب)») :لاق

 . هللا امھبحم

 هيلع هللا ىلص ينلا يل لاق :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاقو
 ."اقيلعت يراخبلا هاور .«قال تنأ اب ملقلا فج» :ملسو

 رمع نب هللا دبع تعمس :لاق سواط نع ملسم حيحص ينو

 لک» : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقی امهنع هللا يضر

 هلاب ناإلاب رمألا باب-٦ .ناإلا باتک يف ٤۸/۱ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 .ارصتخ «...یلاعت

 «بدألا باتك يف ۳۹۰۵-۳۹٦٩ /۰ هننس يف دواد يبأل وه روكذملا ظفللاو

 .لجرلا ةلبق يف باب-١

 نم هركي ام باب-۸ «حاکنلا باتک يف «حتفلا عم ۲۰/۹ يراخبلا حيحص (۲)

 باب-۲ «ردقلا باتك يف «حتفلا عم ٤۹44/١١ يف كلذكو .ءاصخلاو لتبتلا

 .هللا ملع ىلع ملقلا فج

 قيرط نم مهلك «ردقلا باتك يف يبايرفلاو يقزوجلاو يليعامسإلا هلصوو
 .هب هنع هللا يضر ةريره يبآ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع ديزي نب سنوي
 ١١/ ٠٠١. يابلا حتف :رظنا

 نع يهنلا باب-٤ «حاكنلا باتك يف ۳٦۸/١ ىبتجلا هننس يف يئاسنلا هلصوو

 لاق مث .ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يعازوألا قيرط نم .لتبتلا

 ‹«حيحص ثيدح اذهو «يرهزلا نم ثيدحلا اذه عمسي ل يعازوألا :يئاسنلا

 .۵.| "يرهزلا نع سنوي هاور دق
 ٠٠٠٤. :مقرب يئاسنلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4

 .'”«زجعلاو سيكلا وأ سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش

 نوعراَسِي كيلوأ :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يراخبلا ركذو

 ."ةداعسلا مه تقبس :لاق ((نوقياس اهل مُهَو تاَرْيْحْلا يف

 هللا يضر ةريره يبأ نع هبنم نب مامه نع نيحيحصلا ينو
 ُرذنلا مدآ نبا يتأي ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع
 جرختسأ «هل هتردق دقو ردقلا هیقلی نکلو «هتردق دق نکی م ءيشب

 .«ليخبلا نم هب

 .ردقب ءيش لک باب-٤ «ردقلا باتک يف ٤/ ۲۰٤١ ملسم حیحص (۱)

 ٦١. :ةيآلا نونمؤملا ةروس (۲)

 ملقلا فج باب-۲ «ردقلا باتک يف ٤44/۱۱ هحیحص يف يراخبلا هقّلع (۳)

 .هللا ملع ىلع

 امک- هریسفت يف متاح يبآ نباو ۳٤/۱۸ هریسفت يف يربطلا ریرج نبا هلصوو

 ٠٠١/١١-. يرابلا حتفو ء١۹ ١/ قيلعتلا قيلغت يف

 دبعلا ءاقلإ باب-٠ «ردقلا بتك يف «حتفلا عم ٥٠۸/١١ يراخبلا حيحص )٤(

 .ردقلا ىلإ رذنلا

 .هريره يبآ نع مامه قيرط نم ملسم دنع هدجا ملو
 ال دري هنأو رذنلا نع يهنلا باب-۲ «رذنلا باتك يف ٠۲١١ /۳ يف هجرخا امنإو

 .ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم ءًائيش

 باتكلا يف ۱۲٣۲/۳ يف ةریره يبآ نع زمره نب نمحرلا دبع قیرط نمو

 .نيقباسلا بابلاو



 Yo ةنسلا باتك

 ردق نکي مل ءيشب رذنلا مدآ نبا يتاي ال» يراخبلل ظفل ينو

 نم هب هللا جرختسيف «'"هتردق دق ردقلا ىلإ رذنلا هيقلي نكلو «هل

 ."«لبق نم هيلع يتؤي نکي م ام هيلع يتؤيف «ليخبلا
 ِ نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع نيحيحصلا يف ظفل ينو

 ۾ ائيش مدآ نبا نم برقي ال رذنلا» : ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 نم كلذب جرخيف ردقلا قفاوي رذنلا نكلو «هل هردق هللا نكي

 .«جرخب نأ ديري ليخبلا نكي مل ام ليخبلا

 ]٠٤٠١/[ يراخبلا اهلخدأ ردقلاو رذنلا يف ثيداحألا هذه

 ةردقب قلعتي ال يذلا ردقلا ىلع “لدت امنإ يهو «ردقلا باتك يف

 .هل ردق :يراخبلا حيحص يف (۱)

 باب-١۲ «روذنلاو نامیألا باتك يف «حتفلا عم ٥۸٤/۱١ يراخبلا حيحص (۲)

 .رذنلاب ءافولا

 باتك يف «حتفلا عم ٥۸٤/۱١ هحیحص يف يراخبلا :هجرخأ رمع نبا ثيدح (۳)

 .رذنلاب ءافولا باب-١۲ «روذنلاو ناألا

 نع يهنلا باب-۲ «رذنلا باتک ين ۱۲٠۰ ۱۲٣١ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .ائيش دري ال هنآو رذنلا

 ةريره يبآ ثيدح ظفل وه هللا هحر ميقلا نبا مامإلا هركذ يذلا ظفللا نآ الإ

 ال هنأو رذنلا نع يهنلا باب-۲ «رذنلا باتك ين ۱۲١۲ /۳ ملسم حیحص يف

 .ائيش دري

 فیرحت وهو .(لدت امنإ يهو) :ناكم (لدي امنإ وهو) :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲1۳٦١

 .هتئيشمو دبعلا

 ملعلا مدقتل نيركنمل ا ةيردقلا ةالغ "عم وه امنإ هيف مالكلاو

 مهيلع جتحي الف ءلاعفألا قلخل نوركنملا ةيردقلا امأو «باتكلاو

 .ملعأ هللاو «كلذب

 «ةيسوجما ةيردقلا ىلع درلاو ردقلا تابثإ ةلدأ يف ترظن دقو

 .ليلد ةئامسمخ براقت يه اذإف

 لجو زع هللابو ءالقتسم ًافنصم اه تدرفأ ىلاعت هللا ردق نإو

 فيرحت وهو .نم :عوبطملا يف (۱)

 .'ليلعلا ءافش" :هباتك هلعلو (۲)



 ¥1 ةنسلا باتك

 نيکرشملا يرارذ يف باب

 .«يهئابآ نم مه» ةشئاع ثيدح رکذ

 اي :تلق» :ةشئاع ثيدح :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ءاهنع ”ةيطع لوم سيق يبآ نب هللا دبع ةياور نم «((...هللأ لوسر

 .روهشملا كاذب سيلو

 بزاع نب ءاربلا ن ةيمآ يبأ نب ديزي نع رذ نب رمع هاورو
 .ثيدحلا :تلاقف ؟لافطألا نع اهأسي ةشئاع ىلإ لسرأ

 .“رمع نع ةبيتق نب ملسم لاق اذکھ

 .(۱۸) :مقر بابلا ٥/ ۸٩ دواد يبآ ننس (۱)

 .۸۱/۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 اي :تلق» :تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع نع سيق يبأ نب هللا ديبع ثيدح وه (۲)

 الب هللا لوسر اي :تلقف .مهئابآ نم مه :لاقف ؟نينمؤملا يرارذ هللا لوسر

 يرارذف «هللا لوسر اي :تلق .نيلماع اوناك ام ملعأ هللا :لاق ؟لمع

 .«نيلماع اوناك ام ملعأ هللا :لاق ؟لمع الب :تلق .مهئابآ نم :لاق ؟نیکرشملا

 ۳ :مقرب دواد يأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .فيحصت وهو .فيطع :لصألا يف (۳)

 .ًاضيأ فيحصت وهو «فيطغ :عوبطملا ينو
 ٠/ ٠٠١. بيذهتلا بيذهت نم بيوصتلاو

 ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو ۱۹ /۸ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور (6)

۲/-10. 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۸

 .ءاربلا نع لجر نع ديزي نع رذ نب رمع نع :هريغ لاقو

 :اهنع ةيهب نع لكوتملا نب ""ىيحي ليقع وبأ هاور ام امأو
 نيملسملا دالوأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اهنأ»

 موي مه نيأ نيكرشملا دالوأ نع هتلأسو .ةنجلا يف :لاق ؟مه نی

 مهيلع رجئ ملو لامعألا اوكردي مل :تلقف .رانلا يف :لاق ؟ةمايقلا

 ول هديب يسفن يذلاو «نيلماع اوناك اب ملعأ كبر :لاق !مالقألا

 .“«رانلا ين "مهيغاضت كتعمسأ تش

 .لیقع وبأ وهو هاو هب فرعی هاو ثیدحف

 ۳۱۹/۸-۳۲٠. ریبکلا خیراتلا يف يراخبلا هاور (۱)

 .فيحصت وهو .نع :لصألا يف (۲)

 .جيرختلا رداصمو ۲٠٠/۷ يدع نبال لماكلا نم بيوصتلاو

 ٠۲/۳. ربثألا نبال ةياهنلا :رظنا .مهءاكبو مهحايص :يأ (۳)

 نباو ۰۲۰۸/7 دنسملا يف دمحاو ٠١۳/۳-٠٥٤ هدنسم يف يسلايطلا :هجرخا )٤(

 ٠۲٤/۲ ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو ۷٠١ ۷/ ۲٠۷ /۲ لماکلا يف يدع

 .هفعضو «يدع نبا قيرط نم

 ےادج فیعض ثیدح وهو" :لاقف ۰ ۴۳ يرابلا حتف يف رجح نبا هفعضو

 .ه.| 'كورتم وهو «ةيهب ىلوم ليقع ابأ هدانسإ يف نأل



 DÎ ةنسلا باتك

 .""هرخآ ىلإ بابلا ثیداحآ رکذ مث
 بابلا يف دواد وبأ هركذ ام اذه :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ام» :هيف نيحيحصلا ظفل «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لک» ثیدح

 ."ثيدحلا ««هنادوهي هاوبأو ةرطفلا ىلع دلويو الإ دولوم نم

 هاوبأف ءةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام» :رخآ ظفل ينو

 ول هللا لوسر اي تيارا :لجر لاقف .هناکرشیو هنارصنیو هنادوهی

 .نيكرشملا يرارذ يف باب- ۱۸ :مقر بابلا ۸٦/٠١-۸۸ دواد يبأ ننس (۱)

 ۸۳-۸٥. /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 .يتآلا ثيدحلا دنع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح وه (۲)

 جتنت امك «هنارصنيو هنادوهي هاوبأف ءةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ملسو

 تيأرفأ هللا لوسر اي :اولاق ؟ءاعدج نم سحُت له «ءاعمج ةميهب نم لبإلا

 .«نيلماع اوناک ام ملعأ هللا :لاق ؟ریغص وهو تومي نم

 .فنصملا مالك يف يتأيس امك «هانعم ملسمو يراخبلا هجرخأو

 ۳۹٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 اب ملعأ هللا باب-۳ «ردقلا باتک يف «حتفلا عم ٠٠۲/۱۱ يراخبلا حيحص (۳)

 .نیلماع اوناک

 ىلع دلوی دولوم لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک يف ٤/ ۲۰٤۷ ملسم حیحصو
 . ...ةرطفلا

 .رخآ :عوبطملا يف )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14

 .'«نیلماع اوناک ا ملعأ هللا :لاق ؟كلذ لبق تام

 .«ةلملا ىلع وهو الإ دلوي دولوم نم ام» :رخآ ظفل ينو

 ."«هناسل هنع نيبي ىتح ةلملا هذه ىلع» :رخآ ظفل ينو

 ةرطفلا هذه ىلع الإ دلوي دولوم نم سيل» :رخآ ظفل ينو

 .«هناسل هنع ربعي یتح

 .(“ةرطفلا ىلع دلوي دلوي نم» :رخآ ظفل يفو

 هللا باب-۳ «ردقلا باتك يف «حتفلا عم 1/۱ هحيحص يف يراخبلا هاور ()

 .نيلماع اوناک اب ملعأ

 دلوی دولوم لک ینعم باہ-٦ ءردقلا باتک يي ٤ هحیحص يف ملسمو

 .هل ظفللاو- ...ةرطفلا ىلع
 دولوم لک ینعم باہ-٦ «ردقلا باتک يف /TEA هحیحص يف ملسم هاور )۲(

 . ...ةرطفلا ىلع دلوي
 دولوم لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک يف Y*A/t هحیحص يف ملسم هاور )۳(

 . ...ةرطفلا ىلع دلوي

 دولوم لک ینعم باب-٦ «ءردقلا باتک يف “/T£A هحیحص يف ملسم هاور )€(

 . ...ةرطفلا ىلع دلوي
 !!!"ةرطفلا ىلع الإ دلوي دلوي نم ام" :ىلإ الماك ثيدحلا فرح عوبطملا يف )٥(

 دولوم لک ینعم باب٦ ءردقلا باتک يف “/Y'€A هحیحص يف ملسم هاور )0

 . ...ةرطفلا ىلع دلوي



 4۱ ةنسلا باتك

 دعب هاوبأو «ةرطفلا ىلع همأ هدلت ناسنإ لك» :رخآ ظفل ينو

 .'«ملسمف نیملسم اناک نإف ءهناسجمي وأ هنارصنی وأ هنادوهی

 وهف «ةلملا» ظفل الإ «نيحيحصلا يف اهلك ظافلألا هذهو

 هنع ربعي یتح)») هلوق اذکو .ًاضیأ هل «هناکرشی» ظفل اذکو .ملسل

 .هدحو ملسمل «ملسمف نيملسم اناك نإف» ظفل اذكو .«هناسل

 [ب/]

 ةلمج ال ناتلج مالكلا نأ اهب نيبنل ظافلألا هذه انقس امنإو

 ءةلقتسم ةلمج («ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :هلوق نأو «ةدحاو

 .ىرخأ ةلمج هرخآ ىلإ «هنادوهي هاوبأ» :هلوقو

 ىنعملا نأو «ةدحاو ةلمج مالكلا نأ معز نم طلغ نّيبي وهو

 :هلوق دنع ربخلا لعجو «هنادوهي هاوبأف ةفصلا هذهب دلوي دولوم لك

 .هرخآ ىلإ «هنادوهی»)

 .لئاقلا اذه اطخ ىلع لدت ثيدحلا ظافلأو

 ةرطفلا تسيل «مالسإلا ةرطف يه ةرطفلا نأ ىلع ًاضيأ لديو

 هذه ىلع») :هلوقل «ةداعسلاو ةواقشلا نم اهيلع رطف يتلا ةماعلا

 .((ةلملا هذه ىلع») :هلوقو «(«ةرطفلا

 نيوبألا ناب هرابخإل «دارملا يه اهنأ ىلع لدي ًاضيأ هقايسو

 لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک يف ٤/ ۲۰٤۸-۲۰٤۲۹ هحیحص يف ملسم هاور (۱)
 . ...ةرطفلا ىلع دلوي دولوم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14۲

 «ةداعسلاو ةواقشلا ةرطف ىه ةرطفلا تناك ولو ءاهناريغي ناذللا امه

 .اه نيردقم ناوبألا ناكل ««ةرطفلا هذه ىلع» :هلوقل

 اَهْيَلع سالا َرَطَف يلا هللا تّرطِف) :ىلاعت هلوق ةءارق نألو

 حيرص "ثيدحلا بقع '(مْيَقْلا ْنيدلا كلذ هللا لحل ليدل ال

 .مالسإلا ةرطف اهب دارملا نأ يف

 يهو «ءاعمجلا ةميهبلاب اهيلع هتدالو يف دولوملا هيبشت نألو

 اهلهأ اهعدج يتلا ةميهبلاب اهنع جرخ اذإ ههيبشت مث «قلخلا ةلماكلا

 «ةميلسلا ةميقتسملا ةرطفلا يه ةرطفلا نأ ىلع ليلد ءاهنذأ اوعطقف

 يف رييغتلاو «عدجلا ةلزنمب ريصنتلاو ديوهتلا نم دولوملا ىلع أرطي امو
 .ةميهبلا دلو

 اهب دارُي ال «ماللاب ةفرعم ةقلطم تءاج ثيح ةرطفلا نألو

 .ةحودمملا ةرطفلا يهو «مالسإلاو ديحوتلا ةرطف الإ

 )١( :ةيآلا مورلا ةروس ۰

 نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لوقي مث» :هرخآ يف ذإ ء«قباسلا ةريره يبأ ثيدح يف (۲)

 .(هللا قلل ليبل ال اًهْيَلَع سائلا َرْطَف يتلا هللا تَّرْطِف) :متئش

 ملسأ اذإ باب-۷۹ «زئانحلا باتک ف «حتفلا عم 11۰/۳ يراخبلا حیحص

 . ...ىصلا

 دلوي دولوم لك ىنعم باب-٦ «ردقلا باتک YtV/t ٤ ملسم حیحصو

 ...ةرطفلا ىلع



 Y1 ةنسلا باتك

 هيلع هللا ىلص ينلا ذخأ ال ءارسإلا ثيدح يف “اذمو

 ."(«ةرطفلا تبصأ» :هل ليق ءنبللا ملسو

 ربكأ هللا :لوقي نذؤملا ملسو هيلع هللا ىلص يلا عمس الو

 .(«ةرطفلا ىلع» :لاق .ربكأ هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك يف ةرطفلا تءاج ثيحو

 همالك يف طق ءيجي ملو «ريغ ال مالسإلا ةرطف اهب دارملاف ملسو

 .دحاو عضوم يف ةقلخلا ءادتباو ءةواقشلا ةرطف اهب ًادارم

 هيف لیحتسی هنأو «خوسنم ريغ هنا ىلع لدي ثیدحلا ظفلو

 لخدي ًامكح سیلو «ضحم ربخ هنأل -مهضعب لاق امك- خسنلا

 .خسن هلخدي الف «يهنلاو رمألا تحت

 مامإلا هدرف «“راصنألا نم يبصلا ةصق يف ةشئاع ثيدح امأو

 ."ءاج" :ةدايزب .ءاج اذمو :عوبطملا يف )١(

 ءايبنألا ثيداحأ باتك يف «حتفلا عم ٥٤۹/٦ هحیحص ي يراخبلا هاور (۲)

 .(اهلْهأ نم تدبتلا ذإ ٌمَيَرَم باكا يف ركذاو :هللا لوق باب-۸

 هللا لوسرب ءارسإلا باب-٤۷ «نایإلا باتک يف ۱١٤/۱ هحیحص يف ملسمو

 . ...تاومسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 نع كاسمإلا باب-٦ «ةالصلا باتك يف ۲۸۸/۱ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .ناذألا مهيف عمس اذإ رفكلا راد يف موق ىلع ةراغإلا

 ينلا يتأ» :تلاق اهنع بابلا اذه ين ۸٣/٥ هننس ين دواد وبأ هجرخآ ام وهو )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٤

 .”ةنجلا يف نيملسملا دالوأ نأ كشي نم :لاقو هيف نعطو دمحأ

 . "هيف فالتخا ال مهنإ :ًاضيأ لاقو

 .مدقت امك هحیحص يف هدروأف ملسم امأو

 ىلص يلا نم راكنإلا :لوقي هححصو ثيدحلل رصتنا نمو

 يف هنأب نيعملا لفطلل اهتداهشل ناك امنإ ءةشئاع ىلع ملسو هيلع هللا
 اذإف «هيوبأل عبت لفطلا ناف «نّيعملا ملسملل ةداهشلاك ]1/۲١١[ ءةنجلا

 !؟امه عباتلا لفطلل دهشي فيكف ءةنجلاب امف دهشي ال هاوبأ ناك

 ةلمجلا ثيح نم نيملسملا لافطأ نأ ىلع وه اغنإ عاجإلاو

 .مهئابآ عم

 لوسر اي :تلق :تلاق «هيلع يلصُي راصنألا نم يصب ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا نإ ءةشئاع اي كلذ ريغ وأ :لاقف .هب ردي ملو ًارش لمعي مل اذه یبوط «هللا

 ءرانلا قتلخو «مهئابآ بالصأ يف مهو مه اهقلخو الهأ اه قتلخو ءةنجلا تلخ
 .«مهئابآ بالصأ يف مهو مه اهقلخو الهأ امه قلخو

 لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک ين ۲۰٠۰/۲ هحیحص يف ملسم هوحن جرخأو

 . ...ةرطفلا ىلع دلوي دولوم

 -ضئارفلاو ةالصلا كراتو ةقدانزلاو ةدرلاو للملا لهأ- لالخلل عماجلا :رظنا (1)

.1A-۷ / 1 

 كراتو ةقدانزلاو ةدرلاو للملا لها- لالخلل عماجلا :رظنا .ةنجلا يف مهنأ يف ()

 11/١. -ضئارفلاو ةالصلا



 Y1 ةنسلا باتك

 .قلطملاو نيعملا نيب قرفلا بجيف

 يبآ نع ةرمض نب هللا دبع ثيدح نم متاح يبأ حيحص ينو
 نينمؤملا يرارذ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربإ مهلفكي
 .'«ةنجلا

 :لاق بدنج نب ةرمس نع هحيحص يف يراخبلا ىور دقو

 :هباحصأل لوقي نأ رثكي ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک»

 «صقي نآ هللا ءاش نم هيلع صقیف :لاق ؟ایؤر مکنم دحأ یار له

 ايؤرلا ثيدح ركذف -نايتآ ةليللا يناتآ :ةادغ تاذ انل لاق هنإو

 نول لك نم ""[اهيف] ةمتعم ةضور ىلع انيتأف :-لاق نأ ىلإ هلوطب
 هسأر ىرأ داكأ ال «ليوط لجر ةضورلا يرهظ نيب اذإو «عيبرلا

 طق مهتيأر نادلو رثكأ "[نم] لجرلا لوح اذإو «ءامسلا يف ًالوط

 ميهاربإ هنإف ةضورلا يف يذلا ليوطلا لجرلا امو -هيف لاقو-

 ىلع تام دولوم لكف هلوح نيذلا نادلولا امأو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ نيكرشملا دالوأو هللا لوسر اي :نيملسملا ضعب لاقف :لاق .ةرطفلا

 .“«نيكرشملا دالوأو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ۱١/ ٤۸۱. نابح نبا حیحص (۱)

 .لصألا يف تسيلو .يراخبلا حيحص نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (۳) (۲)

 )٤( يراخبلا حيحص ٠١/ ٤٥۷-٤٥۸ «ريبعتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸-باب

 .حبصلا ةالص دعب ايؤرلا ريبعت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 هللا ىلص هللا لوسر لئس :سابع نبا نع نيحيحصلا يفو

 نيلماع اوناك ام ملعأ هللا» :لاقف ؟نيكرشملا دالوأ نع ملسو هيلع

 .'«مهقلخ ذإ

 لاق :لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع نيحيحصلا يفو

 عبط رضخلا هلتق يذلا مالغلا نإ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."«ارفكو ًانایغط هیوبآ قهرأل شاع ولو ءارفاک

 هللا لوسر لثس :لاق ةماثج نب بعصلا نع نيحيحصلا ينو

 “نوني ءنيكرشملا نم رادلا "[لهآ] نع ملسو هيلع هللا ىلص

 . «مهنم مه» :لاقف ؟مهیرارذو مهئاسن نم نوبيصيف

 اہ ملعأ هللا باب-۳ ءردقلا باتك يف «حتفلا عم ٠٠۲/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .نیلماع اوناک

 دلوی دولوم لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک يف ۲۰۲۹/٤ ملسم حیحصو

 . ...ةرطفلا ىلع

 -۲۷ ءءایبنالا ثیداحأ باتک يف ‹«حتفلا عم ٦/ ٤۹۷-٤۹44 يراخبلا حيحص (۲)

 .مالسلا امهيلع ىسوم عم رضخلا ثيدح باب

 ىلع دلوی دولوم لک ینعم باب-٦ «ردقلا باتک يف ۲۰٠۰ /۲ ملسم حیحصو
 .هل ظفللاو- . ... ةرطفلا

 .لصألا يف سيلو .يراخبلا حيحص نم نيفوقعملا نيب ام (۳)

 .ليللاب رافكلا ىلع راغي نأ وهو تايبلا نم «لوعفملل ينبم نوتّيبي )٤(

 . ٦/ ٠۷١ يرابلا حتف :رظنا

 )٥( يراخبلا حيحص ٠۷١/١ «ريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١-باب



 €1 ةنسلا باتك

 . «مهئابآ نم مه») :امه ظفل ينو

 .ًاضعب اهضعب قدصي لب ءاهنيب ضقانت ال ثيداحألا هذهو

 ":لاوقأ ةينامث ىلع لافطألا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 لكويو مهرقتسم يف مالكلا كرتو هيف فقولا :اهدحأ

 .ىلاعت هللا ىلإ مهملع

 هيلع هللا ىلص ينلا ةبوجأو ننسلا رهاوظو :ءالؤه لاق

 لکو ذإ كلذ ىلع لدي ةريره يباو سابع نبا ثيدح يف ملسو

 .«نيلماع اوناك اجب ملعأ هللا» :لاقو هللا ىلإ مهملع

 نب ریرج ثیدح نم هحیحص يف نابح نبا یور دقو :اولاق

 سابع نبا تعمس لاق يدراطعلا ءاجر ابأ تعمس :لاق مزاح

 .نوتّيي رادلا لها

 ءاسنلا لتق زاوج باب-۹ «ريسلاو داهجلا باتك ين ۱۳٣٤/۳ ملسم حیحصو

 .دمعت ريغ نم تايبلا يف نايبصلاو

 )١( يراخبلا حيحص ٠۷١/١ ںيسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١-باب

 .نوتيبي رادلا لهأ

 ملسم حیحصو ۳/ ٠۳٣١ ءاسنلا لتق زاوج باب-۹ «ريسلاو داهجلا باتك ين

 .دمعت ريغ نم تايبلا يف نايبصلاو

 :ص نيترجهلا قيرط هباتك يف ًاضيأ فنصملل ةلدألاو لاوقألا ركذل رظناو (۲)

9۸4-0۷۱. 



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 4۸

 هيلع هللا یلص هللا لوسر [ب ]۲٤١/ لاق :ربنملا ىلع وهو لوقي

 ف اوملکتي 1 ام ءًابراقم وأ تاوم ةمألا هذه رمآ لازی الرد :ملسو

 ".نيكرشملا لافطأ "هب دارأ نادلولا :عتاح وبأ لاق .«ردقلاو نادلولا

 هيلع هللا یلص ىنلاو ‹رظن ةفئاطلا هذه هپ تلدتسا اميفو

 ول- هنولمعی اوناک ام ملع لکو امنو «فقولاب مهيف بجُي م( ملسو
 عم نونوکی فیک») :مهاۇس نع باوج اذهو هللا ىلإ -اوشاع

 .ثيدحلا نم فرط وهو «؟لمع ريغب مهئابآ

 . “باب لوا يف دواد وبأ هرکذ يذلا ةشئاع ثيدح هيلع لديو

 لو «هّللا ىلإ مهلمعب ملعلا لكو ملسو هيلع هللا ىلص ينلاو

 .ةفئاطلا هذه بهذمل قباطم ريغ ليلدلاف

 يفف «"ہھیف مالكلا نم عملا ف سابع نبا )ردح امأو

 .نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو .اماوم :لصألا يف (1)

 .ناسحإلا عم ۱۱۸-۱۱۹ /۱۰۵ نابح نبا حیحص )(

 ف تسيل يهو ."نع ءاجر يبآ" ةدايزب .نع ءاجر يبآ ثیدح :عوبطملا ف (0)

 .!!!لصألا

 .ًابيرق قبس دقو «نابح نبا هاور يذلا وه (0)



 14۹ ةنسلا باتك

 .ءيش هعفر نم بلقلا

 وأ «ملع ريغب مهيف ملكت نم مذ ىلع لدي اغنإف ةلمجل ابو
 ركنأ "نيذلا لعف امك «ضعبب اهضعب مهيف ثيداحألا برض
 .ردقلا ين مهمالك مهيلع

 .مذي الف قحو ملعب مهيف ملكت نم امأو

 .رانلا يف نيكرشملا لافطأ نأ :يناثلا لوقلا

 نع ةياور ىلعي وبأ يضاقلا هاكحو «ةفئاط بهذم اذهو

 . رمح

 دمحأ نأ ؛هطلغ ببسو دمحأ ىلع هنم طلغ وهو :انخیش لاق

 ثیيدح دارأ :يضاقلا لاق .ثيدحلا ىلع مه :لاقف مهنع لئس

 اوتام نيذلا اهدالوأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلاس ذإ ةجيدخ

 ."”«رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش نإ» :لاقف ؟مالسإلا لبق

 )١( عم" ةدايزب .نيذلا عم :عوبطملا يف "!!!

 .۳۷۲ ۲٤/ یواتفلا عومجم :رظنا (۲)

 ةالصلا كراتو ةقدانزلاو ةدرلاو للملا لهأ- هعماج يف لالخلا یور (۳)

 هدنسم يف ىلعي وبأو ء۲۳/١ ریبکلا يف يناربطلاو ١/ ۸١-۸٠. -ضئارفلاو

 .«رانلا يف مه» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا یلص يڼلا نع ۲-٥٥٥

 ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلاو ۷-۲۱۸ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا :هفعضو

 ١/ ٠١. مصاع يبأ نبال ةنسلا باتك ىلع هقيلعت يف ينابلألا كلذكو . ۲
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 جتحُي نأ نم لجأ دمحأو ‹«عوضوم ثیدح اذهو :انخیش لاق

 .'"«نيلماع اوناك اب ملعأ هللا» :ةشئاع ثيدح دارأ امنإو «هلثمب

 .ةنجلا يف مهنأ :ثلاثلا لوقلاو

 اوجتحاو .يراخبلا هاور يذلا ةرمس ثيدحجب ءالؤھ جتحاو

 املك :هلوقبو «(ًالوُسَر ثَعْب ىح نيبدَعُم انك امو :یلاعت هلوقب
 اَءاَج ذَق ىّلَب اوُلاق *ٌريذن مكي ملأ اهر مُهَلأَس جْوَف اهيف يلا

 . "يش نم هللا لرئ ام القو اتبدکف رين

 دق اونوکی نآو دب ال “'اهیف یقلی جوف لک نآ یلع لیلد اذھف
 .لافطألا قح يف عنتم اذهو «هوبذكو ريذنلا مهءاج

 نمو كلم منهج لألْمآل :سيلبإل ىلاعت هلوقب اوجتحاو
 .“(نيَمْجأ هم كعب

 .مهررغل عضوم اهيف قبي م هعابتآ نمو هنم تألتما اذإف :اولاق

 ةَ ةجُح هللا ىّلَع سائل نوي الكل :هلوقب اوجتحاو
 .”4لسرلا دعب

 ۳٠٠٦/۲-٠۷. ةيوبنلا ةنسلا جاهنم :رظنا ()

 ٠١. :ةيآلا ءارسإلا ةروس (۲)

 .۸-۹ :ناتیآلا كلملا ةروس (۳)

 .لصألل فيرحت وهو .رانلا يف :عوبطملا يف (6)

 ۸٩. :ةيآالا ص ةروس (۵)

 )١( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٠١١.



 01°1 ةنسلا باتك

 ال هلدع راد رانلاف ءهبنذب الإ ًادحأ بذعي ال ىلاعت هللاف :اولاق

 ريغب اهلخدي هلضف رادف ةنجلا امأو «لمعب 1/۲٤۲1[ الإ دحأ اهلخدي

 ."هومهنكسي ًاماوقآ اهيف ىقبي يذلا لضفلل ىشني اذهو «لمع

 رانلا امأو» يراخبلا قرط ضعب يف درو يذلا ثيدحلا امأو

 بلقنا يوارلا نم طلغف «"«اهايإ مهنكسي ًاقلخ اه هللا ءيشنيف

 ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع كلام نب سنا ثيدح يف ءاج ال (۱)

 .همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح .ديزم نم له :لوقتو ءاهيف ىقلُي منهج لازت

 ةنجلا يف لازي الو .كمركو كتزعب طق طق :لوقتو .ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف
 .«ةنجلا لضف مهنكسيف ًاقلخ اه هللا ئشني ىتح لضف

 باب-۷ «ديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ۳۸١ /۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ

 . ...ميكحلا ريما وهو ىلاعت هللا لوق

 باب-١١ ءاهلهآو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۱۸۸ ٤/ هحیحص يف ملسمو

 .ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا

 :هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح يف هلثمو

 «ق ةروس ٥١- «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ٤٠۰ /۸ هحیحص يف يراخبلا

 .(ديزَم نم لَه لوقو باب-١
 ءهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۱۸٦/٤-۲۱۸۷ هحیحص يف ملسمو

 .ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهولخدي رانلا باب-۴

 هحيحص يف يراخبلا هجرخآ «ةريره يبأ ثيدح قرط ضعب يف وه (۲)
 هللا لوق يف ءاج ام باب-۲۵ «دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ٤٤٤1-۳

 .(نييخُلا نم بيرق هللا تَّمْحَر نإ ىلاعت
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 .«اقلخ اه ىشني هللا نإف ةنحلا امأود») :وه اغنإو ءهظفل هيلع

 .كلذ ىلع لدي ثيدحلا قايسو «يراخبلا هركذ دقو

 هيف سيلف «'ةماثج نب بعصلاو ةشئاع ثيدح امأو :اولاق

 مهنأو ء«مكحلا يف مه عبت مهئابآ نم مهنآ هيف امنإو «رانلا يف مهنأ

 يف رهاظ اذهو «ةرافك الو ةيدب اونمضي مل تايبلا ين اوبيصأ اذإ

 .”بعصلا ثيدح

 .دحاو ريغ هفعض دقف ةشئاع ثيدح امأو

 .حصي ال لطاب ةجيدخ ثيدحو :اولاق

 مه ةيصعم ال ذإ ء«رانلاو ةنجلا نيب مهن :عبارلا لوقلاو

 .ةنجلا لوخد ""بجوي مالسإ الو «ءرانلا لوخد بجوت
 ءرانلاو ةنجلا الإ رارقلل راد ال هنإف «ءءيشب سيل اضيأ اذهو

 .“ةباحصلا هلاق امك ةنجلا ىلإ اهباحصأ لام نإف فارعألا امأو

 .وهس وهو ."عيرس نب دوسألاو" :"ةماثج نب بعصلاو" :ناكم لصألا يف )١(

 .قبس دق بعصلا ثيدحو

 مالك يف يتأيسو «ةمايقلا موي ناحتمالا يف وهف عيرس نب دوسألا ثيدح امأو

 .فنصلا

 .قبس امك ءوهس وهو ."دوسألا" :لصألا يف (۲)

 ."مه" ةدايزب .مه بجوي :عوبطملا يف (۳)

 ىضر ثراحلا نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو ةفيذح نع كلذ درو )٤(

 .مهنع هللا
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 .ًاضعب معنیو ءًاضعب بذعي نأو «مهمعني
 ةافنو ةيربجلا لوقو «ردقلل نيتبملا نم رثك لوق اذهو

 .مكجلاو ليلعتلا

 . "تبث ال ثیدح كلذ ىف یور دقو

 دانف دهزلاو ٠٤١ /۷ ةبيش يبأ نبا فنصمو ٠۲١ /۲ مکاحلا كردتسم :رظنا

 ٤٤ ۳-۲٤٠٥. /۱ يقهیبلل نامی لا بعشو . ۱

 .عوبطملا نم ةطقاس (ًأضعب معنيو) ةلمج )١(

 :ناثیدح كلذ يف يور (۲)

 لافطأ نع لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ كلام نب سنأ ثيدح :لوألا

 .«ةنجلا لهأ مدخ مه» :نيكرشملا

 هدنسم يف ىلعي وبآو ٥۸۰-٥۸۱ /۳ هدنسم يف يسلايطلا دواد وب :هجرخآ

 ۳٠۸/١. ةيلحلا ين ميعن وبأو ۲۲۰ /۳ طسوألا يف يناربطلاو ۰ ۷

 .۲۹۰ /۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ثیدحلا فعضو

 ۱۸۸١. ء۸٦٤۱ :مقرب حيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو

 مه» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نأ بدنج نب ةرمس ثيدح :يناثلا

 .«ةنجلا لهأ مدخ

 هدنسم يف ينايورلاو ٠۳٠۲ /۲ طسوألا ينو «۲ ٤٤ /۷ ریبکلا ين يناربطلا هجرخأ

1€/۲. 

 .۲۹۰ /۳ يرابلا حتف يف رجح نبا هفعضو
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 «ةرخآلاو ايندلا يف ءابآلا مكح مهمكح نأ :عباسلا لوقلاو
 ۰ ۰ () ےہ (۱) . 7 . .

 .ةرخآلا يف "كلذك

 مهنم عاطأ نمف «ةرخآلا يف نونحتمي مهن :نماثلا لوقلاو

 .هبذع ىصع نمو «ةنجلا 0 لخدأ

۰ . (0) 
 "عيرس نب دوسألا ثيدح نماذه يف يور دقو

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 ."مهئابآل" ةدايزب .مهئابأل عبت :عوبطملا يف (۲)

 تفرحت فيك رظناف ."عبت مهل مه" ةدايزب .عبت مه مه كلذك :عوبطملا يف (۳)

 !!!عوبطملا يف ةلمجلا

 .ةلالحلا ظفل ةدايزب .هللا هلخدأ :عوبطملا ف (0

 ةعبرأ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا ين نآ هنع ٤ هدنسم يف دمحأ هاور )٥(

 لجرو «مره لجرو «قمحأ لجرو «ًائيش عمسي ال مصأ لجر :ةمايقلا موي

 امأو .ًائيش عمسأ امو مالسإلا ءاج دقل بر :لوقيف مصألا امأف .ةرتف يف تام

 مرها امأو .رعبلاب ينوفذجب نايبصلاو مالسإلا ءاج دقل بر :لوقيف قمحألا

 ةرتفلا يف تام يذلا امأو .ًائيش لقعأ امو مالسإلا ءاج دقل بر :لوقيف

 نأ مهيلإ لسريف «هّنْعيطيَل مهقياوم ذخأيف .لوسر كل يناتأ ام بر :لوقيف

 ادرب مهيلع تناكل اهولخد ول هديب دمحم سفن يذلاوف :لاق .رانلا اولخدا

 .(ًامالسو

 ةراتخملا يف ءايضلاو «ناسحإلا عم ٠٠٦/٠١ هحيحص يف نابح نبا هححصو

.1o1 «Yoo0-ot |€ 
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 .ًاضعب اهضعب دشي ثیداحأ يهو ءامهريغو “ةريره يبآو

 قفتتو «ةلدألا لمش عمتجي هبو «لاوقألا لدعأ اذهو

 .بابلا اذه يف ثيداحألا

 «ةرمس ثيدح ين امك ةنجلا يف مهضعب نوكيف اذه ىلعو

 .ةشئاع ثيدح هيلع لد امك رانلا يف مهضعبو

 :لاق هنإف ءاذه ىلع لدی ملسو هيلع هللا یلص ينلا باوجو

 ."«ہهقلخ ذإ نیلماع اوناک ام ملعأ هللا»

 وهف «همولعم عقي م ام مهيف هملعب مهبذعي ال هللا نأ مولعمو
 هملع قلعتم وهو «همولعم ىلع باذعلا قحتسي نم بذعي اغنإ

 يف همولعم رهظي ملعلا اذهو "درجا هملع ىلع ال «هيف قباسلا

 .ةرخآلا رادلا

 :هرخآ يف لاق هنأ ريغ دوسألا نع قبس ام لثم ۲٤/٤ هدنسم يف دمحأ هاور (۱)

 .«اهيلإ بحسُي اهلخدي مل نمو ءًامالسو ًادرب هيلع تناك اهلخد نمف»»
 . ٤/ ۲۵۵-۲٠٠ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 باب-۹۲ «زئانجلا باتک يف ‹حتفلا عم ۲۸۹ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .نيكرشملا دالوأ يف ليق ام

 دلوی دولوم لک ینعم باب-٨ «ردقلا باتک يف ۲۰٤۹/٤ هحیحص يف ملسمو

 .ةرطفلا ىلع

 .امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک
 .ًاطخ وهو .ددجلا :عوبطملا يف (۳)
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 هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ «نيلماع اوناك امي ملعأ هّللا») :هلوق يفو

 ناحتمالا تقو هعیطي نم نأو ءاوشاع ول نیلماع اوناک ام ملعی ناک

 ذنيح هيصعي نمو ءايندلا يف شاع ول هعيطي ناک [ب /]
 .ايندلا ين شاع ول هيصعي نمم ناک

 .نوکی ناک فیک ناک ول نکی مل اب هملع قلعت یلع لیلد وھف
 هللا هَّمِلعُي نآ لبق ملسو هيلع هللا یلص يلا هلاق اغنإ :ليقو

 .مهرقتسمو مهريصمب

 .مدقت امك رقتسملل اذه يف ضرعت ال هناف «ءيشب سیلو

 اوغلبو اوشاع ول مهتيي نيد يأ ىلع ملعأ هللا :هانعم :ليقو

 .هللا ةحر يف مهف لمعلا مهيف مدع اذإ امأف «لمعلا

 .ملعأ هّللاو هيلع ظفللا ةلالد نم ديعب اذهو

 .ةراشإ نودو عاد نود "نمم" ةدايزب .نمن ناک :عوبطملا ي (1)
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 "ةيمهجلا ىلع درلا يف باب
 ."ءامسو ءامس نیب ام دعب رکذ هيف يذلا سابعلا ثیدح رکذ

 يف باب" :هيف بابلا ةمحرتو .(۱0 :مقر بابلا ٩/ ۹۳-4٤ دواد يبآ ننس (۱)

 ."ةيمهجلا

 . ةيمهجلا ىلع درلا يف باب" هتمجرت باب ةنسلا باتك يف دواد يبآ دنع دجويو
 )٠۹(. :مقر بابلا يف انه ميقلا نبا مالك نآ الإ «(۲۱) :مقر بابلا وهو

 .۹۱-۹۳ /۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 مهيف هباصع يف ءاحطبلا يف تنك» :لاق بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح وه (۲)

 ام :لاقف ءاهيلإ رظنف ءةباحس مهب ترمف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .نانعلاو :لاق .نزملاو :اولاق .نزملاو :لاق .باحسلا :اولاق ؟هذه نومست

 دعب ام نوردت له :لاق -ًأديج نانعلا نقتأ مل :دواد وبأ لاق نانعلاو :اولاق

 وأ ةدحاو امإ امهنيب ام دعب نإ :لاق .يردن ال :اولاق ؟ضرألاو ءامسلا نيب ام

 عبس كع ىتحو كلذك اهقوف ءامسلا مث «ةنس نوعبسو ثالث وأ ناتنثا

 «ءءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم هالعأو هلفسأ نيب رجب ةعباسلا قوف مث -تاومس

 ءءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم مهبكرو مهفالظأ نيب «لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث

 مث ءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم هالعأو هلفسأ نيب شرعلا مهروهظ ىلع مث

 .«كلذ قوف ىلاعتو كرابت هللا

 باب-۷٦ «نآرقلا ریسفت باتک يف ۳۹۱-۳۹۰ ٩/ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو .ةقاحلا ةروس نمو

 .ةيمهجلا تركنأ اميف باب-١٠ «ةمدقملا يف 1٩/١ هننس يف هجام نباو

 . ٠۰۱٤ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو
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 :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :نيئيشب ثيدحلا اذه در دق

 . هب جتحي الو روث يبآ نب ديلولا هيف ناب :امهدحآ
 نع نسحلا نع ةداتت ثيدح نم يذمرتلا هاور اب :يناثلاو

 يف سلاج ملسو هيلع هللا یلص هللا ين امنيب» :لاق ةريره يبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف «باحس مهيلع ىتأ ذإ هباحصأ

 هذه «نانعلا اذه :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اذه ام نوردت له

 هنوعدی الو هنورکشی ال موق ىلإ یلاعت هللا "'اهقوسی ضرألا ایاوز
 اهنِإ :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مکقوف ام نوردت له :لاق مث

 مكنيب مك نوردت له :لاق مث .فوفكم جومو ظوفع فقس عيقرلا

 "!ةربسم] اهنیبو مكنيب :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اهنيبو

 هلوسرو هللا :اولاق ؟كلذ قوف ام نوردت له :لاق مث .ةنس ةئامسخ

 ةئامسخ “”ةريسم امهنيب ام نيءامس كلذ قوف نإف :لاق .ملعأ

 ءامسلا نيب امك نيءامس لك نيب ام تاومس عبس ع ىتح .ةنس

 هلوسرو هللا :اولاق ؟كلذ قوف ام نوردت له :لاق مث «ضرألاو

 .۹۳/۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ :رظنا (۱)

 .هقوسي :يذمرتلا عماج يف (۲)

 .يذمرتلا عماج نم نيفوقعملا نيب ام (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس (4)
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 نيب ام دعب ءامسلا نيبو هنيبو «شرعلا كلذ قوف نإف :لاق .ملعأ

 هلوسرو هللا :اولاق ؟مكتحت يذلا ام نوردت له :لاق مث .نيئامسلا

 ؟ كلذ تحت يذلا ام نوردت له :لاق مث «ضرألا اهنإف :لاق .ملعأ

 امهنيب «ىرخأ ""اضرأ اهتحت نإف :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 ةريسم نيضرأ لك نيب «نيضرأ عبس دع ىتح .ةنس ةئامسمخ ةريسم
 متيلد مكنأ ول هديب دمحم سفن يذلاو :لاق مث ءةنس ةئامسخ

 وهل :ارق مث هللا ىلع طب ىلفسلا ضرألا ىلإ لبج "[ألجر]
 “.«"يميلع ٍءيش لكي ّوُحَو ْنِطاَبلاو ُرِهاَظلاَو ٌرِخَالاَو لوألا

 :نيعضوم يف سابعلا ]۲٤١/][ ثيدح فالخ اذه :اولاق

 .تاومسلا نيب ةفاسملا دعب ركذ يف

 .ةيقوفلاب برلا صاصتخا يفن يفو

 روث يبأ نب ديلولاب لوألا ثيدحلا در امأ :نوتبثملا لاق

 «نامهط نب ميهاربإ هيلع هعبات لب «هب درفني مل ديلولا نإف «دسافف

 .ضرأ :عوبطملا يف (1)

 .يذمرتلا عماج نم نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .۳ :ةيآلا ديدحلا ةروس (۳)

 ةروس نمو باب-۷٥ «نآرقلا ریسفت باتک يف ۳۷٠/۰-۳۷۷ يذمرتلا عماج )٤(

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :لاق مث .ديدحلا

 1٥١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۱

 .'دواد وب هأور هقيرط نمو كامس نع امهالك

 هاور هثیدح نمو «كامس نع سيق يبأ نب ورمع اضيأ هاورو

 نب ورمع نع دعس نب نمحرلا دبع انثدح ديمح نب دبع نع يذمرتلا
1 (۲) » )۳( 

 ۰. سیف ر

 الا لوقي نیعم نب ییجم تعمس :دیمح نب دبع لاق :يذمرتلا لاق

 ."ثيدحلا اذه هنم عمسن ىتح جحي نأ دعس نب نمحرلا دبع “دیری

 نبا هاور هثیدح نمو كامس نع روث يبأ نب ديلولا هاورو
۰ ۷ 

 ننس یف هجام

 !؟هیلع قلعت ېأو ءاذه ين دیلولل بنذ ياف

 ةرثؤملا هتلع يهو .ةيمهجلا لوق فلاخي ام هتيوار هبنذ امنإو

 .موقلا دنع

 ؛ًاضيأ ةدسافف ةريره يبأ نع نسحلا ثيدحل هتضراعم امأو

 .بابلا ثیدح دعب ٩/ ٩٤ دواد يبآ ننس (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 .يذمرتلا دنع هج رخت قبس دقو (۳)

 .فيرحت وهو .نوديرت :عوبطملا يف )٤(

 .وهس وهو "نب" ةدايزب .نمحرلا دبع نب :لصألا يف )٥(
 .ثیدحلل هتیاور دعب ۳۹۱/۰ يذمرتلا عماج (1)

 .هجام نبا دنع هچرخځت قېس دقو (۷)



 ۲۹٦۱ ةنسلا باتك

 .طقف بيرغ :هيف لاقو ءاذه نسحلا ثيدح فعض يذمرتلا نإف

 ۾ :اولاق ديز نب يلعو ديبع نب سنویو بوی نع یوریو :لاق
 .'ةريره يبأ نم نسحلا عمسي

 اغنإ :اولاقف ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رسفف :يذمرتلا لاق

 هتردق "هللا ملع]و «هناطلسو هتردقو هللا ملع ىلع طبه :هانعم

 .“هباتک يف فصو امک شرعلا یلع وهو «ناکم لک يف هناطلسو

 هاكح يذلا ريسفتلا هبشي يذمرتلا هركذ يذلا ريسفتلا اذهو
 ْنْيأ مكَعَم وهو :ىلاعت هلوق يف -هللا هحر- ةفينح يبأ نع يقهيبلا
 وبآ انربخأ هيقفلا ثراحلا نب ركب وبأ انربخأ :لاق هنإف منك ام
 نب ییجب انثدح رصن نب رفعج نب دما انربخأ "نایح نب دمحم
 میرم يبأ نب حون تعمس :لوقي دام نب ميعن تعمس :لاق ىلعي

 ذمرت نم ةأرما هتءاج ذإ ءرهظ ام لوأ ةفينح يبأ دنع انك :لوقي

 .ثيدحلل هتياور دعب ۰۳۷۷ ٩/ يذمرتلا عماج (1)

 .يذمرتلا عماج نم نيفوقعملا نيب ام (۲)

 عماج يف الو ‹لصألا يف تسيلو «"هسفن" ةدايزب .هسفن فصو :عوبطملا يف ()

 !!!ةرورض اه سيلو «يذمرتلا

 .قباسلا همالك دعب ۳۷۷ ٠/ يذمرتلا عماج (6)

 )٥( :ةيآلا ديدحلا ةروس ٤.

 .فيحصت وهو .بابحلا :عوبطملا يف )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 111۲

 اهيلع تيأر ام "لقا ينظاف ءةفوكلا تلخدف ءًامهج سلاجت تناك

 الجر انهه نإ :اه ليقف ءاهيأر ىلإ "اوعدت سانلا نم فالآ ةرشع
 تنأ :تلاقو هتتأاف .""هيتأف ةفينح وبأ :هل لاقي «لوقعملا يف رظن

 ؟هدبعت يذلا كهلإ نيأ ؟كنيد تكرت دقو لئاسملا سانلا مّلعت يذلا

 عضو دقو انيلإ جرخ مث ءاهبيج ال مايأ ةعبس ثكم مث اهنع تكسف

 تيأرأ :لجر هل لاقف .ضرألا نود ءامسلا يف ىلاعت هللا نإ :ًاباتك

 ينإ لجرلا ىلإ بتكت امك وه :لاق “مُكَعَم وُو :ىلاعت هللا لوق

 . هع بئاغ تنأو «كعم

 نع ىفن اميف هللا هحر ةفينح وبأ باصأ دقف :يقهيبلا لاق

 عبتو ةيآلا ليوأت نم ركذ اميفو «ضرألا يف نوكلا نم ىلاعت هللا

 ."ءامسلا يف لجو زع هللا نإ" :هلوق يف عمسلا قلطم [ ب ۴]

 “"تافصلاو ءامسألا باتك يف هظفل اذه

 .فيحصت وهو .لوأ :عوبطملا يف (۱)

 .فيرحت وهو .نوعدي :عوبطملا يف (۲)
 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 )٤( :ةيآلا ديدحلا ةروس ٤.

 لجأل «أدج فیعض هدنسو .۳۳۸-- ۲ يقهيبلل تافصلاو ءامسألا ()

 .ميرم يبآ نب حون
 )١( تافصلاو ءامسألا ۳۸/۲".



 1۳ ةنسلا باتك

 يبأو سابعلا يثيدح يف ةفاسملا رادقم فالتحخا امأو :اولاق

 فلتخي ةفاسملا نإف ءرخآلل امهنم لك قيدصتب دهشي ام وهف «ةريره
 عطقي ًالثم ديربلا ريسف ءاهيف عقاولا ريسلا فالتخا بسحب اهريدقت

 .تارم عبس لبإلا باکر ریس ردقب

 يف ادصاق اريس لبإلا هريست امف «عقاولاب مولعم اذهو
 هللا ىلص يلا رق ثيحف «ةثالث يف ديربلا هعطقي ءًاموي نيرشع

 ردق ثيحو «ديربلا ريس عيرسلا ريّسلا هب دارأ «نيعبسلاب ملسو هيلع

 .باكرلاو لبإلا ريس هنوفرعي يذلا ريسلا هب دارأ «ةئامسمخلاب

 نِي ناک ولو «هتحصب دهشيو «رخآلا قدصي امهنم لكف

 .'(رييك ًافالتخا هيف اودَجَوَل هللا ريغ دنع

A1 ةيآلا ءاسنلا ةروس: )١( 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1٤

 قوف هشرع نإو» :هيف يذلا قاحسإ نبا ثيدح ركذ مث

 . "هل يرذنملا ليلعتو «'«ةبقلاك هتاوامس

 .ةيمهجلا يف باب- ٠۹ :مقر بابلا ۹٤/٥١-41 دواد يبأ ننس (۱)

 ريبج نب دمحم نب ريبج نع ةبتع نب بوقعي نع قاحسإ نب دمحم ثيدح دنع
 ملسو هيلع هلا یلص هلا لوسر یتا» :لاق هدج نع هیبآ هنع معطم نب

 تكهنو «لايعلا تعاضو «سفنألا تدهُج هللا لوسر اي :لاقف يبارعأ

 :ملسو هيلع هللا یلص يلا لوق ثيدحلا ينو «...ماعنألا تكلهو «لاومألا

 لثم هعبصإب لاقو- اذکه هتاومس ىلع هشرع ىلع هللا نإ !؟هللا ام يردتأ»

 نإ» :هثيدح يف راشب نبا لاق .«بكارلاب لحَرلا طيطأ هب طي هنإو -هيلع ةبقلا
 .ثیدحلا قاسو «هتاوامس قوف هشرعو ءهشرع قوف هللا

 نب بوقعي نع راشب نباو ىنخملا نباو ىلعألا دبع لاقو" :دواد وبأ لاق مث

 دج نع يآ نع يج نب دم نب جو ع

 نب یی مهتم ةعاجب هيلع هقفاو .حيحصلا وه ديعس نب دمحأ دانسإب ثيدحلاو

 .ًاضيأ دمحأ لاق امك قاحسإ نبا نع ةعامج هاورو .ينيدملا نب يلعو نيعم

 ."ينغلب اميف هدحاو ةخسن نم راشب نباو ىنثملا نباو ىلعألا دبع عامس ناكو

 . ٠١١١ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 :ثیدحلل هركذ دعب لاق ثيح ۹۷-۱١۱ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ىوري هملعن ال ثیدحلا اذهو :رازبلا ركب وبأ لاق"

 :قاحسإ نب دمحم هيف لقي ملو .هجولا اذه نم الإ هوجولا نم هجو نم ملسو

 .همالک رخآ اذه ."ةبقع نب بوقعي ينثدح'

 وأ انثدح" :لقي ملو «"نالف نع" :سلدملا لاق اذإو «سلدم قاحسإ نب دمحمو

 .هثيدجب جتحُي ال "انربخأ وأ تعمس



 1o ةنسلا باتك

 ءيش يف سيل تابثإلا لهآ لاق :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :ثيدحلا ذر يف مكل حارتسم اذه نم

 قاحسإ نبا نآ :هباوجف «قاحسإ نبا ىلع هيف مکلمح امأ

 :ةنامألاو ملعلا نم هللا هلعج يذلا عضوملاب

 .حيحص يدنع هثيدح :ينيدملا نب يلع لاق

 ."ثيدحلا يف نينمؤملا ريمآ قاحسإ نبا :ةبعش لاقو

 ظافحلا فلتخا «عامسلاب حرص اذإ قاحسإ نبا نأ عم «رازبلا راشأ اذه ىلإو
 ؟حرصي مل اذإ فيكف «هثيدج جاجتحالا يف

 .(هب») :ةظفل هيف اوركذي ملف «هریغو نیعم نب ییجب هاور دقو

 ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي هب درفت دقو :يقشمدلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 معطم نب ريبج نب دمحم نب ريبج نع يسنخألا يفقثلا سنخألا نبا
 .يلفونلا يشرقلا

 يبأو «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ يحيحص يف امف سيلو

 نب قاحسإ نب دمحم نب درفناو .ةياور يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نسحلا

 .بوقعي نع راسي
 هبذكو .ةمئألا نم دحاو ريغ هيف نعط دقو .هثيدجب جتحُي ال قاحسإ نباو

 .يرذنملا مالك ه.| "مهنم ةعامج

 .۲۲۸/۱-۲۲۹ دادغب خیرات :رظنا (۱)

 متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو ٠٠١/١ يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا (۲)

 .۱۰۷ ١/ يدع نبال لماکلاو ۱



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۱۹٦

 .'قودص وه :ًاضيأ لاقو

 ."'نيرکنم نیثیدح یوس هل دجأ مل :ًاضيأ ينیدملا نب يلع لاقو

 ىور ام ةرثك ىلع هل دجي مل ذإ «حدملاو ءانثلا ةياغ يف اذهو

 .نيركنم نيثيدح الإ
 ادحأ تعمس ام :لوقي ةنييع نبا تعمس :ًاضيأ يلع لاقو

 ."ردقلا يف هلوق يف الإ قاحسإ نبا يف ملكتي

 .مهدعب هيف ملکت نمم هب ملعآ هرصع لهآ نآ بیر الو
 :لوقي يعفاشلا تعمس مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم لاقو

 ديري «لوحألا كلذ اهب ماد ام ملع ةرحلا هذهب لازي ال :يرهزلا لاق

 .“قاحسإ نبا

 نبا فيك نيعم نب ىج تلأس :ةبيش نب بوقعي لاقو
 :لاق «ءءيش هثيدح نم كسفن يفف :تلق كاذب سيل :لاق ؟قاحسإ

 .ةودص ناک ال

 ٠١١/١. متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا :رظنا ()

 .«ةعمجلا موي مكدحأ سعن اذإ)» رمع نبا ثيدح :امهو (۲)

 .«هجرف مکدحآ سم اذإ») :دیز نب دلاخ ثیدحو

 .۲۲۹/۱ دادغب خیرات :رظنا

 ۲٠/٤. يليقعلل ريبكلا ءافعضلا :رظنا (۳)

 . ٠٠١/٦ يدع نبال لماکلا :رظنا ()

 )٥( يدع نبال لماکلا :رظنا ۱١١/١ .



 ¥1 ةنسلا باتك

 يل ناك ول :لوقي ةبعش تعمس :نوراه نب ديزي لاقو

 .نيثدحلا ىلع قاحسإ نبا ترّمأل ناطلس

 «"ريثكلا قاحسإ نبا ثيداحأ تشتف دق يدع نبا لاقو

 وأ اطخأ اعرو «فعضلاب هيلع عطقن نأ ايهتي ام هثيدح يف دجأ ملف

 ةمئألاو تاقثلا "هنع ةياورلا ين فلختي لو «هریغ ۍطخي امک مهو
 4° ساب ال وهو

 . ةقث قاحسإ نبا :يلجعلا هللا دبع نب دمحأ لاقو

 يف قاحسإ نبال اهركذ ثيداحأ ةسمخب ملسم دهشتسا دقو

»( 
 . هحىحص

 :لاق فينح نب لهس نع هيبأ نع ]1/۲٤٤[ قابسلا نبا دیبع نب دیعس

 :يذمرتلا لاق .ثيدحلا ءهنم لاستغالا رثكأف ءةدش يذملا نم ىقلأ تنك

 . ۱۰١/٦ يدع نبال لماکلا :رظنا (۱)

 .ريبك فيحصت وهو .ريبكلا :عوبطملا يف (۲)

 .ةريثكلا :يدع نبال لماكلا يفو

 .دنع :عوبطملا يف (۳)

 ./ يدع نبال لماكلا ()

 .۲۳۲ /۲ تاقفلا ()

—ITYA/Y «Ao «ATYT-AYT1I «<040/۲ 4/۱ ملسم حیحص رظنا )0( 

ik 



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۲۱۸

 .'”قاحسإ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال حيحص ثيدح اذه

 هححص دقو ءايندلا يف قاحسإ نبا هب درفت دق مکح اذهف

 .يذمرتلا

 ينثدح يشاقرلا ةبالق وبأ :لاقف «كلام هبذك دقف :ليق نإف

 دمحم نأ دهشأ :ناطقلا نب ىيحم لاق :لاق دواد نب نامیلس دواد وبأ

 تلقف .بهو يل لاق :لاق ؟كيردي امو :تلق .باذك قاحسإ نب

 امو :كلال تلقف .سنأ نب كلام يل لاق :لاق ؟كيردي امو :بهول

 امو :ماشم تلق :لاق «ةورع نب ماشه يل لاق :لاق ؟كيردي

 اهيلع تلخدأو «رذنملا تنب ةمطاف يتأرما نع ثدح :لاق ؟كيردي

 . هللا تیقل یتح لجر اهآر امو «عست تنب يهو
 . بذكلاب همهتا نم ترغ يتلا يه اهاثمأو ةياكحلا هذه :ليق

 يذملا يف ءاج ام باب-٤۸ ءةراهطلا باوبأ يف ۱۹۸-1۹۷ ١/ يذمرتلا عماج (1)

 .بوثلا بيصي
 .يذملا يف باب-۸۳ «ةراهطلا باتک يف ٠٤٤/١ هننس يف دواد وبا هجرخأو

 .يذملا نم ءوضولا باب-١۷ «ةراهطلا باتك يف ۱۹/١ هننس يف هجام نباو

 ,۰ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ٤/ ۲٤. يليقعلل ءافعضلاو ٠١١/١ يدع نبال لماكلا :رظنا ()
 :تلق" :ةياكحلا هذه هركذ دعب ٤۹-٠١ /۷ ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلا لاق ()

 نکلو «ٍءاو دساف لصأ ىلع ءانب اذه مهنم ادب ءالؤهو یجب نوکی نأ هللا ذاعم

 عم هنإف ءريخج هللا هحبص ال «ينوكذاشلا وهو ناميلس ةعنص نم ةفارخلا هذه



 ۲۱۹ ةنسلا باتك

 :هوجو نم اهباوچو
 ينوكذاشلا وه ىيحي نع اهيوار دواد نب ناميلس نأ :اهدحأ

 ةياور لثمب لجرلا يف حدقلا زوجي الف «بذكلاب مهتا دقو

 .ينوكذاشلا

 :لاق هنإف «.بذك اهنا ىلع لدي ام ةياكحلا يف نأ :يناثلا

 ثالثب ماشه نم ربكأ ةمطافو «"عست تنب يهو يلع تلخدأ"

 الو ءنيرشعلا ىلع تداز دقو الإ هيلإ فزت مل اهلعلو «ةنس ةرشع

 .ةنس نيسُخو عضب وحن اه ناك قاحسإ نبا اهنع ذخأ

 ءاهنم هعامس فني ملو ءا هتيؤر ىفن اغنإ ًاماشه نأ :ثلاثلا

 .عامسلا ءافتنا ةيؤرلا ءافتنا نم مزلي ال هنأ مولعمو

 اهيلع لخد وأ «دجسملا يف اهنم عمس هلعل :دمحأ مامإلا لاق
 دق ةأرما تناک دقو «اذه يف ءيش ياف «باجح ءارو نم هتثدحف

 . "تنسو ترک

 تنب ةمطاف نأ اهنالطب كل نيبتيو .بذكلاب مهدنع مهتم ظفحلا يف همدقت

 هنم ربكأ يهف «دعب قلخ ماشه اهجوز نكي مل نينس عست تنب تناك امل رذنملا
 «رکب يبآ تنب ءامسآ نع انرکذ امك تور اهنإف ءهنم دنسأو «ةنس ةرشع فينب

 لوقلا اذه لثمبفأ «ماشه كلذب فرع امو ءاهنم عمس قاحسإ نبا نآ حصو

 ه.'ةرباكملاو ىوملا نم هللاب ذوعن «هللاو الك !!!؟قداصلا بذكي يهاولا

 ٥۸/٦. لادتعالا نازيم يف اذه دمحأ لوق رظنا (۱)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۷۰

 قاحسإ نبا نع ىنيدملا نبا تلأس :ةبيش نب بوقعي لاقو

 ¿ن كلام :لاق ؟هیف كلام مالکف :تلق .حیحص يدنع هثيدح :لاق

 ةورع نب ماشهف :تلق ؟ةنيدملاب ثدح ءيش يأو «هفرعي ملو هسلاجي

 ىلع لخد هلعل ءةججب سيل ماشه لاق يذلا :لاق ؟هيف ملكت دق
 يوري قدصلا هيف نيبتيل هثیدح ناف ءاهنم عمسف «مالغ وهو هتارما

 نب نسحلا ينثدح لوقيو «دانزلا وبأ ركذ ةرمو ءدانزلا وبأ ينثدح ةرم

 یورأ وهو «عيبو فلس يف بيعش نب ورمع نع بويآ نع رانيد

 .""بيعش نب ورمع نع سانلا

 :لصف
 «“'ةبتع نب بوقعي نم هعامسب حرصي مل هنإ" :مكلوق امأو

 هنوك نع ثيدحلا جرخي ال يفنلا اذهب ملعلا ريدقت توبث ىلعف

 نم ةعطق حيحصلا ينو «هنم عمسو بوقعي يقل دق هنإف ءانسح

 ورمع نع نايفسو «رباج نع ريبزلا يبأك «سلدملا ةنعنعب جاجتحالا

 .كلذل ةريثك "رئاظنو [ب ۲٤٤1/ رانید نب

 نم دحأ هنع وري ملو «ةبتع نب بوقعي هب درفت" :مکلوق اماو
 .۲۲۸/۱-۲۲۹ دادغب خیرات :رظنا (۱)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ىلع ةقباسلا ةحفصلا لفسأ ةبوتكم يهو «طوطخملا لصأ نم ًاوهس تطقس (۳)

 .ةحفصلا هذه ةيادب اهنأ



 ۳۹ ةنسلا باتك

 بوقعي نإف «نيثدحلا قافتاب ةلعب سيل اذهف '"حيحصلا باحصأ

 جر ريغ وهو «هب ""جتحا دق ةقث نم مكو «دحأ هفعضي ل ةقث

 .ةقث هنإف ؛هنع ريبج نب دمحم درفت نع باوجلا وه اذهو

 دقف هرخآ ىلإ "هيف برطضا قاحسإ نبا نإ" :مکلوق امآو

 “راشب نباو «ىنغملا نباو «ىلعألا دبع :مهو ظافحلا نم ةثالث فتا

 نع هب ثدح هنأ «قاحسإ نبا نع هیبآ نع ریرج نبا بهو ىلع

 ديعس نب دمهحأ مهفلاخو «هيبأ نع دمحم نب ريبجو ةبتع نب بوقعي

 نبا دمحم تعمس «هيبآ نع ريرج نب بهو نع لاقف يطايمدلا

 .“ريبج نع ةبتع نب بوقعي نع ثدحي قاحسإ
 .ىلوأ ةثالثلا نوكي نأ امإف

 هنم هعمسف «دمح نب ریبج نع هاور بوقعی نوکی نآ امإو

 .نيهجولا ىلع هب ثّدحف «هسفن ريبج نم هعمس مث قاحسإ نبا

 نبا بوقعي نع" :باوصلا نأو «طلغ واولا نإ :ليق دقو

 .ملعأ هللاو «"هيبأ نع دمحم نب ريبج نع ةبتع

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 فيرحت وهو .اوجتحا :عوبطملا يف (۲)

 .فيحصت وهو .راسي :عوبطملا يف (۳)

 .قبس امك «ثيدحلل هجارخإ دعب دواد وبأ كلذ ركذ )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۷۲

 ««هب طئیل») :لاق مهضعبف «("هظفل فلئخا هنإ :مکلوق امآو

 ڌر بجوي فالتخا اذه يف سيلف "هب" :ةظفل ركذي ل مهضعبو
 ام وري ملو «هريغ اهفني مل ةظفل ظافحلا ضعب داز اذإف «ثيدحلا

 .ثيدحلا درل ةبجوم نوكت ال اهنإف « اهفلاخي
 .ثيدحلا اذمه نيرصتنملا باوج اذهف

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ىنعملا اذه يور دقو :اولاق
 :قاحسإ نبا ثيدح ريغ نم

 دبع انثدح :نيطم فورعملا يفوكلا هللا دبع نب دمحم لاقف

 يبأ نع ليثارسإ نع ىيجب انثدح الاق نامثعو مكحلا نبا هللا

 هللا ىلص ينلا تتأ» :لاق رمع نع ةفيلخ نب هللا دبع نع قاحسإ
 رمأ مظعف ؟ةنجلا ينلخدي نأ هللا عدا :تلاقف ةأرما ملسو هيلع

 هيلع دعقي هنإو «ضرألاو تاومسلا قوف هيسرك نإ :لاق مث «برلا
 هل نِٳو ءاهعمجف هعباصأب لاق مث «عباصأ عہرأ رادقم هنم لضفي امف

 .“”عیدحلا ««لحرلا طيطاك ًاطيطأ

 ."يف" ةدايزب .هظفل يف :عوبطملا يف (1)

 ظفاحلاو ۲٦٤/١-۲٠٠ ةراتخملا يف ءايضلا :نيطم قيرط نم هجرخأ (۲)

 :ص "فالتخالا مذو داقتعالا ركذ يف اهباوجو ايتف" يف راطعلا ءالعلا وب

1-0/. 

 - ةمابإلا يف ةطب نباو ء«هفعضو ١/ ۲١-۲٠ ةيهانتملا للعلا يف يزوحلا نباو



 Y1 ةنسلا باتك

 .نافرعي ال نامثعو مكحلا نب هللا دبع :ليق نإف

 هللا دبعو ةبيش يبأ نب نامثع :ناروهشم ناتقث امه لب :لیق

 .حيحصلا لاجر نم امهو «يناوطقلا مكحلا نب

 يبآأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 قلخلا هللا ىضق ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 .«يضغ تبلغ يتحر نإ «هشرع قوف هدنع وهف باتک يف بتک

 ١۱۷۸-۱۸١. /۳ -ةيمهجلا ىلع درلا ةمتت ثلاثلا باتكلا

 ۲١٠/۱- ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ١/ ٠٥۷ هدنسم يف رازبلا :هجرخأ ثيدحلاو

 ١1/۳ هريسفت يف ريرج نباو ۲٤٥/١ ديحوتلا يف ةميزخ نباو ۲

 ١/ ۲٦٤-۲٠٠٥. ةراتخملا يف ءايضلاو ۲ ةمظعلا يف خيشلا وبأو

 .هب ریکب يبآ نب ییحي نع قرط نم مهلک

 .هل هجارخإ دعب ةيزخ نبا هفعضو

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو

 هقيقحت يف يرامسلا روصنم انخيش ةليضف قيلعت هيلع مالكلاو ثيدحلا جيرخت رظناو

 .نسحأو داجأ دقف .۲۲۹-۲۳۳ص "يمرادلل دیعس نب نامثع ضقن" باتکل

 ۲٠/١. ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هلاق (1)

 يف ءاج ام باب-١ «قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ۳۳١/١ يراخبلا حيحص (۲)

 . ...جهيَلَع وأ وهو هديُ م قلحْلا أدبي يلا وُو :ىلاعت هللا لوق

 ىلاعت هللا ةحر ةعس يف باب-٤ ءةبوتلا باتك يف ۲٠٠۷/٤ ملسم حيحصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۷4

 "«شرعلا ىلع هدنع عضو وهو)) يراخبلا ظفل يفو

 ©« شرعلا قوف بوتکم وهف» :ًاضیا هل ظفل ينو
 .هرئاظنك لوعفملا ىنعمب ردصم ‹«عوضوم ینعمب عضوو

 ديز نب دامه ثيدح نم ًاضيأ يراخبلا حيحص ينو

 ىلع رخفت بنیز تناک» :لاق سنا نع ینانبلا تباث نع 1/۲٤1]

 عبس قوف نم هللا يجوزو «نكيلاهآ نكجوز :لوقتو ينلا جاوزأ
 ."(«تاومس

 .“«ءامسلا يف هللا نحكنأ لوقت تناك» :يراخبلل ظفل ينو

 ةرمت لدعب قدصت نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 اهلبقتي هللا نإف «بيطلا الإ هللا ىلإ دعصي الو «بيط بسك نم

 لشم نوکت یتح «هولف مکدحأ يبری امک هبحاصل اهیبری مث «هنیمیب

 هللا لوق باب-٥  «ديحوتلا باتك ين < ؛حتفلا عم ۳۹١/٠١ يراخبلا حبحص (1)

 ...ًةَسْقَت هللا مكرذدحيو) :یلاعت

 هلا لوق باب-٥۵ دیحوتلا باتک یف علا مم ٥۳۲ /۱۳ يراخبلا حیحص (۲)

 ...طوفحَم حول يف * ديم نارق وه لب :ىلاعت

a (۳)ناكو# باب-۲۲ «دیحوتلا باتك يف «حتفلا ن ٤٠١/١۱۳ يراخبلا  

 .ميظَعلا ب شْرَعْلا بر وُو .(ءاَمْلا ىّلَع هش

 اكو باب -۲۲ «دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ۳ داخلا ميج ©

 .(ميظَمْلا شْرَعْلا بر وهو «(ءاَملا ىّلَع ةشْرَع



 1o ةنسلا باتك

 .”يراخبلا ظفل «لبجلا

 جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 نوبقاعتی» :لاق هنآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةريره يبأ نع

 رصعلا ةالص يف نوعمتجيو «راهنلاب ةكئالمو «ليللاب ةكئالم مكيف

 مهب ملعأ وهو- مهأسيف مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث ءرجفلا ةالصو

 مهانيتأو «نولصي مهو مهانکرت :نولوقيف ؟يدابع متکرت فیک-

 .«نولصي مهو

 نيذلا هيلإ جرعي مث» :لاقو «حيحصلا دانسإب يقهيبلا هاورو

 ."حيحصلا يف هاجرخأ :لاقو ««مكيف اوتاب

 هللا لوق باب-۲۳ «دیحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۲٦/۱۳ يراخبلا حيحص (1)

 .يلإ حوُرلاَو ةكيالَملا جرئ :ىلاعت
 بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب-۹١ «ةاكزلا باتك يف ۷٠۲/٦ ملسم حيحصو

 .اهتيبرتو بطلا

 باب-١٠ «ةالصلا تيقاوم باتك يف «حتفلا عم ٤١/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .رصعلا ةالص لضف

 باب-۳۷ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤۳۹/١ هحيحص يف ملسمو

 .امهيلع ةظفاحلاو رصعلاو حبصلا يتالص لضف

 نع دانزلا يبأ قيرط نم هجرخأ ثيح ۳۳۲ /۲ يقهيبلل تافصلاو ءامسألا (۳)

 يبآ نع رخآ هجو نم حيحصلا يف هاجرحخا" :لاق مث «ةريره يبأ نع جرعألا
 ه.١ "دانزلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷٦

 لوقو ةظيرق ينب يف همكحو ذاعم نب دعس ةصق نيحيحصلا يو

 .'«كلملا مكحب مهيف تمكح دقل» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نب رماع نع ميهاربإ نب دعس ثيدح نم يقهيبلا هاورو

 مكح دقل :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف» :هيفو «هيبأ نع دعس

 ."«تاومس عبس قوف نم هب مکح يذلا هللا مكحب مويلا مهيف

 هللا مکحجب مهيف تمکح دقل» هثیدح يف قاحسإ نبا لاقو

 ."«ةعقرأ ةعبس قوف نم هب مكح يذلا

 .مدقت دقو ءءامسلا ءامسأ نم عيقرلاو

 اي :يبًأل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق» :لاق نیصح نبا

 «ضرألا يف ةتس ءةعبس :يبأ لاق ؟ًاهإ مويلا دبعت مك نيصح

 اذإ باب-۸١٠ «ريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ۱۹١/١ يراخبلا حيحص (1)

 .لجر مكح ىلع ودعلا لزن
 زاوج باب-۲۲ «ریسلاو داهحلا باتک يف ۱۳۸۸-۱۳۸۹ /۳ ملسم حیحصو

 . ...دهعلا ضقن نم لاتق

 .هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبا ثيدح نم امهالک

 ۳۲٠/۲. يقهيبلل تافصلاو ءامسألا (۲)

 1۹٩. :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا :قاحسإ نبا قيرط نم هاورو (۳)

 ؛يقهيبلا اهاور يتلا ةقباسلا ةياورلا حجر مث ء١/١٤ شرعلا يف يهذلا هركذو

 ." حصأ صاقو يب نب دعس ثیدحو" :لاق ثيح



 ¥۱۷ ةنسلا باتك

 يذلا :لاق ؟كتبهرو كتبغرل دعت مهيأف :لاق .ءامسلا يف ًادحاوو

 نيتملك كتملع تملسأ ول كنإ امأ :نيصح اي لاق ءءامسلا يف

 ينملع هللا لوسر اي :لاق نيصح ملسأ املف :لاق .كناعفني

 ينذعأو «يدشر ينمملأ مهللا :لق :لاق .ينتدعو نيتللا نيتملكلا
 .«يسفن رش نم

 ةيراجلل دهش هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تبث دقو

 . "لسم حیحص يف اهثیدحو ىامسلا يف هللا نأب ترقأ ثيح «نابإلاب

 يف ءامسلا ىلإ هعبصأب ريشي لعج هنأ حيحصلا يف هنع تبثو

 ."”«دهشأ مهللا» :لوقيو سانلا ىلإ اهتكنيو «عادولا ةجح يف هتبطخ

 ءامسلا لاقي ىتح ًايعاد نكي مل ءذئنیح هللاب ًادهشتسم ناکو

 .' بیرغ ثیدح" :لاق مث .باب-۷۰ «تاوعدلا باتک يف ٥/ ٤۸٥ يذمرتلا عماج (۱)

 عامتجا يف ميقلا نبا نإ ذإ خسانلا نم وهس هلعلو «دمحأ دنسم يف هيلع فقأ ملو

 .ملعأ هللاو .طقف يذمرتلل هازعو ثيدحلا ركذ ٠٠١ :ص ةيمالسإلا شويجل ا

 باب-۷ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۸١/١-۳۸۲ ملسم حيحص (۲)

 مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم .ةحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالكلا ميرحت

 ءاهب هتيتأف .اهب يبتئا :لاق ؟اهقتعأ الفأ هللا لوسر اي :تلق» :هيفو «يملسلا

 .هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :لاق .ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ :اه لاقف

 .(ةنمؤم اهنإف اهقتعأ :لاق

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةجح باب-۹٠ «جحلا باتك يف ۸٩۰ /۲ ملسم حیحص (۳)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هجح ةفص ركذ هيف يذلا ليوطلا رباج ثيدح نم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۷۸

 .ءاعدلا ةلبق

 :لاق ميعن يبآ نب نمحرلا دبع ثيدح نم نيحيحصلا ينو
 لوسر ىلإ بلاط يبأ نب يلع ثعب» :لوقي يردخلا ديعس ابأ تعمس

 ميدآ يف ةبيهذب نميلا نم ملسو هيلع [ب/٠٠٤٠] هللا یلص هللا

 نب ةنييع :نيب ؛رفن ةعبرأ نيب اهمسقف ءاهبارت نم لّصحُت مل «""ظورقم
 امإو ءةثالع نب ةمقلع امإ عبارلاو «ليخلا ديزو «سباح نب عرقألاو «ردب

 یالؤه نم اذهب قحأ انک :هباحصأ نم لجر لاقف «ليفطلا نب رماع

 يف نم نيمآ انآو ينونمؤت الآ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا كلذ غلبف

 ."«ءاسمو ًاحابص ءامسلا ربخ ينيتأي ءامسلا

 هللا لوسر تعمس ءادردلا يبأ ثيدح هللا ءاش نإ يتأيسو

 «كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا انبر» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 وبأ هاور ثيدحلا ««ءامسلا يف كتمحر امك «ضرألاو ءامسلا يف كرمأ

 . "بطلا يف دواد

 .مَّلَسلا قرّو وهو ظّرقلاب غوبذَم يآ (۱)

 ٤٥٤/۷. برعلا ناسلو ٤/ ٠٤١ ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 ثعب باب-١٦ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ٠٦٠-٦٦٦ /۷ يراخبلا حيحص (۲)

 .عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ديلولا نب دلاخو بلاط يبأ نب يلع
 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب-١٤ «ةاكزلا باتك يف ۷٤۲ /۲ ملسم حیحصو

 ؟یقرلا فيك باب-۱۹ «بطلا باتک ين ۲۱۸/٤ دواد يبآ ننس (۳)

 .۸۳۹ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 ۲۷۹ ةنسلا باتك

 سوباق يٻأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس یورو

 لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل ىلوم
 نم مكه ري «ضرألا يف نم اومحرا» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .'حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ««ءامسلا يف

 ."بدألا باتك يف يتأيسو

 ناملس نع يدهنلا نامثع يبآ نع نابح نبا حيحص ينو
 ييح مكبر نِ» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع يسرافلا

 ."«ارفص امهدري ن هیلإ هیدی عفر اذ هدبع نم يحتسي «میرک

 نع ةملس نب داح ثيدح نم يقهيبلاو يذمرتلا ىور دقو

 :لاق يليقعلا نيزر يبأ نع سدع نب عيكو نع ءاطع نب ىلعي

 قلخي نأ لبق ىلاعتو كرابت انبر ناك نيأ هللا لوسر اي تلق

 هتحت امو «ءاوه هقوف ام ءامع يف ناک» :لاق ؟ ضرألاو تاومسلا

 ةمحر يف ءاج ام باب-١١ ءةلصلاو ربلا باتك يف ٤/ ۲۸١ يذمرتلا عماج )١(

 .نيملسملا

 .ةمهحرلا يف باب-٦٠ «بدألا باتك يف ۲۳۱/۰ دواد يبآ ننس (۲)

 . ٤۱۳۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ناسحإلا عم ٠٠١ /۳ نابح نبا حیحص (۳)

 .ءاعدلا باب-۸١ ءةالصلا باتک يف ۲ هننس يف دواد يبآ دنع وهو

 ۹ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۱۸۰

 .يقهيبلا ظفل اذه .«هيلع ىوتسا مث شرعلا قلخ مث «ءاوه

 يف هنسحو «عضوم يف يذمرتلا هححص دانسإلا اذهو
)1( 

 لالخلا "[يلع] نب نسحلا انربخأ :ايؤرلا يف هححصف

 نب عيکو نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انثدح نوراه نب ديزي انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يليقعلا نيزر يبأ همع نع سدع

 يهو «ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأ نم ءزج نمؤملا ايؤر» :ملسو هيلع

 :لاق «تطقس اهب ثدحت اذإف ءاهب ثدحتي م ام رئاط لجر ىلع

 اذه :يذمرتلا لاق .«ًابيبح وأ ًابيبل الإ اهب ثدحت ال :لاق هبسحأو

 عضوم

 .0 ص نسح ٹیدح

 ٠٠/۲. يقهيبلل تافصلاو ءامسألا (۱)

 .دوه ةروس نمو باب ١١- «نآرقلا ريسفت باتک يف ۰٩/ ۲٦۹ يذمرتلا عماجو

 ."نسح ثيدح اذهو" :لاقو

 ترکنأ امیف باب-۱۳ «ةمدقملا يف ٨٤/١-٠٥ هننس يف هجام نبا هاورو

 .ةيمهحلا

 ٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .شرعلا ىلع ءاوتسإلا ركذ هجام نباو يذمرتلا ظفل يف سيلو

 .يتآلا ثیدحلا دنع هححصو .انه هنسح (۲)

 .يذمرتلا عماج نم نيفوقعملا نيب ام (۳)

 يف ءاج ام باب-٦ ءايؤرلا باتک يف ٤/ ٤٦٤-٤٦٠٥ يذمرتلا عماج ()



 ۹۸41 ةنسلا باتك

 وأ «لوألا ثيدحلا حيحصت همزليف :ناطقلا نبا لاق

 .دحاو دانسإلا نأل ينعي «يناثلا نيسحت ىلع راصتقالا

 نب دامح ةياور نم هنأل ؛لوألا نّسح هلعل :ليق نإف :لاق

 يف امهنيب ام لضفو «ةبعش ةياور نم هنأل ؛يناثلا ححصو .ةملس

 وهو «ىصحي الام ةملس نب داح ثيداحأ نم ححص دق :انلق

 ناكو مامإ هنإف «ملعلا لهآ نم دحأ دنع الو «هدنع هيف رظن ال عضوم

 .'هولعم وه ام ]1/۲٤٦[ هلالجإو همیظعت نم ةبعش دنع

 قاحسإ نب دمحم نع مصألا نع مكاحلا نع يقهيبلا ىورو

 يبآ نع مزاح نب ريرج انربخأ نوراه نب ديزي انثدح يناغاصلا

 .ايؤرلا ريبعت
 ءاج ام باب-1 ءبدألا باتک ف TAY /o هنس ف دواد يآ دنع وهو

 .ايؤرلا يف

 تربع اذإ ايؤرلا باب-٦ ءايؤرلا ريبعت باتك يف ۱۲۸۸/۲ هننس يف هجام نباو

 .هوحن هب ءاطع نب یلعی نع میشه قیرط نم امهالک
 ۱۸٥۸. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ٦۱۸/۳-1۱۹. ماهیإلاو مهولا نایب (۱)

 .جيرختلا ردصم نم بيوصتلاو .فيحصت وهو .يناعنصلا :لصألا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۹۸۲

 هتيقلف «هباحصأ نم سان ين رم باطخلا نب رمع نآ» :ينيدملا ديزي

 "ہث اهیبکنم یلع هدي عضوف ءاهیلع فقوف هتفقوتساف "زوجع
 شیرق تالاجر تسبح :لجر هل لاق تغرف املف ءاهتجاح تضق

 عمس زوجع هذه ؟هذه نم يردت كحيو :لاق .زوجعلا هذه ىلع

 ينتفقوتسا ول هللاو «تاومس عبس قوف نم اهاوکش لجو زع هللا

 “. “هيلع دوعا مث ةالص يتآ نأ الإ ءاهيلع تفقول ليللا ىلإ

 دبع وبآ ينربخأ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأو :يقهيبلا لاق

 نب دمحم انثدح مثيلا نب ميهاربإ انثدح يرهوجلا يلع نب دمحم هللا

 نوعباتلاو انك :لوقي يعازوألا تعمس لاق يصيصملا ريثك

 هب تدرو امم نمؤنو «هشرع قوف یلاعت هللا نإ :لوقن نورفاوتم
 .هتافص نم ةنسلا

 .متاح يبآ نباو يمرادلا دنع ًاحرصم هٻ ءاج امك «ةبلعث تنب ةلوخ :يه (۱)

 .حصألا هلعلو .ىتح :تافصلاو ءامسألا يف (۲)

 .بسنألا وهو .اهيلإ :تافصلاو ءامسألا يف (۳)

 )٤( يقهيبلل تافصلاو ءامسألا ۲/ ۳۲۲.

 :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا هجرخأو ٠٠١ هريسفت يف متاح يبأ نباو -

 ریثک نبا ریسفت يف امک ٤/  .۳۱۹.هب مزاح نب ریرج قیرط نم امهالک
 هریسفت يف ریثک نبا لاق ٤/ :۳۱۹نب رمعو ديزي يبا نيب عطقنم اذه"

 ."هجولا اذه ريغ نم يور دقو «باطخلا

 )١( شرعلا ين يهذلا هنعو . ۲ تافصلاو ءامسألا ۴/ ۱۷١-۱۷١ .



 YAY ةنسلا باتک

 ىلإ ىوتسا ةيلاعلا وبأ لاق :حيحصلا يف يراخبلا لاقو
 . "الع ىوتسا :دهاجم لاقو هَل :یوسف «عفترا ءامسلا

 باحصأ رابک نم "يربطلا يدهم نب يلع نسحلا وبآ لاقو

 ىلع وتسم ءيش لك قوف ءامسلا يف هللاو :يرعشألا نسحلا يبأ

 لوقت امك «ءالتعالا :ءاوتسالا ىنعمو هيلع لاع هنأ ىنعمب «هشرع

 حطسلا ىلع تيوتساو ءةبادلا رهظ ىلع تيوتسا :"[برعلا]
 ىلع ربطلا ىوتساو «يسأر ىلع سمشلا توتساو «هتولع ینععب

 «يسأر قوف دجوف وجلا يف الع ينعي ءالع ىنعمب يسأر ةمق

 سام الو «مئاق الو دعاق ال هشرع ىلع لاع هناحبس “یدقلاف

 عامتجا يف ميقلا نباو ء١۷ :ص ةيومحلا ىوتفلا يف ةيميت نبا هدانسإ ححصو
 ٠١١. :ص ةيمالسإلا شويجلا

 ناكوآل باب-۲۲ «دیحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤٠٤/١١ يراخبلا حيحص )١(

 .(ميظَعلا شْرَعْلا بر وهو ء(ءاَمْلا ىّلَع ةشْرَع

 يرعشألا نسحلا ابأ بحص «يربطلا يدهم نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ وه (۲)
 ۰ .تايآلا لکشم بات هل «ةرصبلاب

 .ققحلا مالك عم ۳٠۱۸/۲ يهذلل شرعلا :رظنا

 .يهذلل شرعلا نم نيفوقعملا نيب ام (۳)

 يف ةملكلا هذه ىلع يميمتلا ةفيلخ نب دمحم روتكدلا ذاتسألا انخيش قلع ()

 ظفل نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :۳۱۸ :ص شرعلا باتكل هقيقحت

 مسا ءاج الو لب «هيبن ةنس الو هللا باتك يف دجوي ال ظفل اذه" :ميدقلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸6

 .'يقهيبلا هنع هاكح همالك اذه «شرعلا نع نيابم الو

 هللا دبع يبا نع يربطلا يدهم نب نسحلا یورو :لاق

 هاتاف يبارعألا نبا دنع انك :لاق ناميلس وبأ ينربخأ لاق هيوطفن

 شْرَعْلا ىّلَع ٌنَمْحّرلا :ىنعم ام هللا دبع ابأ اي :لاقف لجر

 اغنإ :لجرلا لاقف .ربخأ امك هشرع ىلع وتسم هنإ :لاق ؟"(یوتسا

 ال برعلا !؟كيردي ام :يبارعألا نبا هل لاقف «لوتسا ىوتسا ینعم

 امهیأف «داضم هيف هل نوکی یتح «"نالف ءيشلا ىلع ىلوتسا' :لوقت

 ىلع وهف «هل داضم ال یلاعت هللاو "هيلع یلوتسا دق" :لیق «بلغ

 . "رخ امک هشرع

 :ءاهقفلا ريس باتك يف يلطيلطلا ميهاربإ نب ىيحي لاقو

 نع يروثلا نع ةريغملا نب هللا دبع نع بيبح نب كلم ا دبع ينثدح
 ةبيخ اي" :لجرلا لوق نوهركي اوناك :لاق ميهاربإ نع شمعألا

 ."لوألا هئامسأ يف ناك نإو «ىلاعت هللا ءامسأ يف ميدقلا

 ۳۰۰/۹۰۲۲۰/۱-٠١٠. یواتفلا عومجمو ۱۲۳ /۲ ةنسلا جاهنم :رظنا

 : ٠۸/۲. تافصلاو ءامسألا (۱)

 نیابم الو سام الو مئاق الو دعاق ال" :هلوق نود ۳۱۸/۲ شرعلا يف هرظناو

 .'شرعلا نع
 ٥. :ةيآلا هط ةروس (۲)

 ٠۲٠. /۲ يهذلل شرعلا :رظناو ۳٠١. /۲ يقهيبلل تافصلاو ءامسألا (۳)



 1A ةنسلا باتك

 لوق نوهركي اوناكو «"رهدلا وه هللا" :نولوقي اوناكو «"رهدلا
 نوهركي اوناكو ءرفاكلا فنأ مغري اغنإو "هلل يفنأ مغر" :لجرلا

 متخي امنو "يمف ىلع همتاخ [ب ]۲٤١/ يذلاو ال" :لجرلا لوق

 نإ وا «ناک ثیح هللاو لجرلا لوق نوهرکی اوناکو «رفاکلا مف ىلع
 ناکم لکبو هشرع ىلع وتسم وهو :غبصآ لاق .ناکم لکب هللا

 ."هتطاحإو هملع

 هللا :كلام لاق :راكذتسالاو ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاقو

 ."ناکم لك يف هملعو ءامسلا يف

 يف ""يرعشألا يكلاملا بيطلا نب ركب وبأ يضاقلا لاقو
 ءاش هناحبس هللا نأو : “ةّرحلا ةلاسر اهامس ىتلا ةروهشملا هتلاسر

 ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نبا :يلطيلطلا ىيحي نع لقنلا اذه ركذو )١(
 ."ملعلا ريزغ ليلج باتك" :هنأب كانه باتكلا فصوو ٠٤١-٠٤١. :ص

 ٥۳۹. /۳ هریسفت يف ریثک نبا باتکلا اذه نع دافأ دقو

 ٥۲٦/۲. يف هتنظمو راکذتسالا يف هيلع فقأ ملو ۱۳۸ /۷ دیهمتلا (۲)

 ةنس يفوت .يرعشألا ينالقابلا يدادغبلا مث يرصبلا بيطلا نب دمحم وه (۳)

 .ةئامعبرأو ثالث

 -۱۹۰ /۱۷ ءالبنلا مالعا ریسو ۳۷۹/۰-۳۸۱ دادغب خیرات :يف هتمجرت رظنا

 .۲۹۷-۲۱۸ /۱ بهذملا جابیدلاو ۳

 .فيرحت وهو .ةديحلا :عوبطملا يف )٤(

 لهجلا زوج الو هداقتعا بج اميف فاصنإلا" :مساب ةعوبطم هذه هتلاسرو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۸٦

 ريا مكب هللا ديرو ديرب امل لاعف» :لاعت لاق امک دیرم
 ڻآ ُهاتذَرَا اذ ٍءيشِل الوقف امئإلل :لاقو .(رْسْعْلا مکی دي در الو

 ىلع لوتسمو هشرع ىلع وتسم هللا نإو (4ڻوکیف نک هَل لوقت
 رغب ( (ىوتسا شْرَعْلا ىّلَع نَمْحُرلا# :ىلاعت لاق امك «هقلخ عج

 .ةرواجم الو ةيفيك الو ةسامم

 ربلا دبع نب رمع وبأ هتقو يف ةنسلا مامإ "برغلا ظفاح لاقو

 نبا نع «كلام ثيدح حرش يف راكذتسالاو ديهمتلا “""هباتك يف

 دقف دعب امأ" :هتمدقم لوأ ين ينالقابلا لوق وه "ةرحلا" ب اهتيمست ببسو ."هب

 نم هاخوتت ال -اهقيفوت هلا نسحأ- ةلّيدلا ةلضافلا ةّرحلا هتسمتلا ام ىلع تفقو

 هلاوطو هتئیشمو هللا لوجب ينإو ... «هبتجَتو لطابلا بكنتو «هترصنو قحلا بلط

 ." ... ةرصتخ ًالمُج اه ركذآ

 رقص دمحأ ديسلا ذاتسألا قيقحتب «ينالقابلل "نآرقلا زاجعإ" قيقحت ةمدقم :رظنا

 روتكدلا قيقحتب «ينالقابلل "داشرإلاو بيرقتلا" قيقحت ةمدقمو ٤-٤١ ٥:ص

 ١/ ۷١. دینز وبآ يلع نب ديمحلا دبع
 . ٠١۳/٤ لصفلا يف مزح نبا :"ةرحلا" مساب ةلاسرلا هذه ركذ دقو

 )١( :ةيآلا دوه ةروس ٠٠١ :ةيآلا جوربلا ةروسو ٠١.

 ٠۸١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 ٠١. :ةيآلا لحنلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيالا هط ةروس ٥.

 .برغملا :عوبطملا ين )٥(

 .هيباتك :عوبطملا يف (0)



 YAY ةنسلا باتك

 هللا ىلص يلا نع ةريره يبآ نع ةملس يبأو رغألا نع باهش
 .'”ثيدحلا ««ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني» :ملسو هيلع

 نأ ىلع ليلد هيف :-راكذتسالا يف هظفل اذهو- رمع وبأ لاق

 امك «تاومس عبس قوف نم شرعلا ىلع ءامسلا يف لجو زع هللا

 :مهوق يف ةيمهجلاو هلزتعملا ىلع مهتجح نم وهو «ةعامجلا تلاق

 ."شرعلا ىلع سيلو «ناكم لك يف ىلاعت هللا نإ"

 زع هللا لوق :كلذ يف قتحلا لهآ هلاق ام ةحص ىلع ليلدلاو

 ىلإ ىّوئسا مئ# :هلوقو (ىوتسا شْرَعْلا ىّلَع ْنَمْحُرلا # :لجو
 شْرَعْلا يز ىلإ اوب بال ادر{ :ىلاعت هلوقو ناخد يهو ِءاَمُسلا

 امل :هلوقو طلا ملَكْلا ٌدَعْصَي دعصَي هيلا :هلوقو «(الیبتس

 )١( ًاطوملا ۲٠٤١/١.

 هحیحص يف يراخبلا هاورو ۳/ ۳١- ۳٦هدجهتلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤-

 .ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب

 هحيحص يف ملسمو ١/٥۲۱ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ۲٤-باب

 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 .هب كلام قيرط نم امهالك

 ٥. :ةيآلا هط ةروس (۲)

 ١١. :ةيآالا تلصف ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا ءارسإلا ةروس ٤١.

 ٠١. :ةيآالا رطاف ةروس (۵)



۹A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 « فرخي نأ راسلا يف ن مي فأل :لاقو ۵ رجل بر ىلج

 نم اذهو .«(ىّلْعألا كبَر مسا حبسا :لاقو «(ضْرَألا مكب

 «4لاَسْمْلا ُرييَكَل “(ميظَحَلا يِلَعْلا :هلوق كلذكو ولعلا

 يهتز نب مهر نواحي «”(سرَعْلا وذ تاجَرُدلا عير
 جري مت ضْزألا ىلإ ِءاَمَسلا نم رم لا را :هرکذ لج لاقو

 يإل :يسيعل هلوقو «"يلإ حورلاو ةكئالَملا جرت :هلوقو لإ
 .4٠نإ هللا هَر ب :لاقو ٣ از كفارو كيلر

 مو

 “"4راهنلاو ليلا هَل نوُحْبسُي كبَر دع نيا :لاقو

 )١( :ةيآلا فارعألا ةروس ٠٤١.

 ) )۲:ةيآلا كلملا ةروس ٠١.

 ١. :ةيآلا ىلعألا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠٠٠١. :ىروشلا ةروسو ٤.

 )٥( :ةيآلا دعرلا ةروس ۹.

 ٠١. :ةيآلا رفاغ ةروس (0)

 ٠١. :ةيآلا لحنلا ةروس (۷)

 ٠١. :ةيآلا ةدجسلا ةروس (۸)

 ٤. :ةيآلا جراعملا ةروس (۹)

 . ٠٥١ :ةيآلا نارمع لآ ةروس )٠١(

 ٠١۸. :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١١(

 .۳۸ :ةيآلا تلصف ةروس (۱۲)



 ۲۸۹ ةنسلا باتك

 هَل سيل :لاقو «'(هتدابع نع نوُريكَتسي ال هدنِع نمو :لاقو

 .دوعصلا وه جورعلاو «"4جراَعَمْلا يِذ هللا نم # عِفاد

 ىلع م :هأانعمف “ءاّمسلا يف م مشيأأ) :هلوق امأو

 8 یرت ال "ىلع" ینعج ی "ي" یف" نوکت لقو .شرعلا ىلع ينعي .ءامسلا

 كلذكو .ضرألا ىلع :يا ‹“4ضزرألا يف اوحيسف :ىلاعت هلوق

 .لخنلا عوذج ىلع :يأ “(لختلا عوج يف مكتبلصألاا :هلوق

 «يإ حورلاو ةكئالَمْلا ج ر رعت :یلاعت هلوق هدضعی هلک اذهو

 [أ/۷1٤۲.بابلا اذه يف تایآلا نم انولت امن هلثم ناک امو

 .ةلزتعملا لوق لاطبإ يف ةحضاو اهلك اهربغو تايآلا هذهو

 «"یلوتسا ینعمب یوتسا' :مهوقو «ءاوتسالا يف زاجملا مهؤاعدا ام

 :ةغللا ف ءاليتسالا ینعمو ءةغللا ف رهاظ ربع هنأل هل ینعم الف

 .دمصلا دحاولا وهو «دحأ هولعي الو هبلاغي ال هللاو .ةبلاغملا

 هنأ "ةمألا قفتت ىتح هتقيقح ىلع لمحي نأ مالكلا قح نمو

 ٠١. :ةيآلا ءايبنألا ةروس )١(

 ۲-۳ :ةيآلا جراعملا ةروس )۲(

 ١ :ةيآلا كلا ةروس )۳(

 .۲ :ةيآلا ةبوتلا ةروس (6)

 ۷١. :ةيآلا هط ةروس (۵)

(V٤ :ةيآلا جراعملا ةروس  

 .ةمألا نم قافتا نوكي ىتح :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا يف (۷)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 14۰

 ىلع الإ ءانبر نم انيلإ لزنآ ام عابتا ىلإ ليبس ال ذإ ءزاجٰنا هب ديرأ
 ( ام «ههوجو نم رهظألاو رهشألا ىلإ هللا مالك هجوي امنإو كلذ

 .ميلستلا هل بجي ام كلذ نم عنمي

 «'تارابعلا نم ءيش تبث ام «عدم لكل زاجلا ءاعدا غاس ولو

 امم اهتابطاخ دوهعم يف برعلا همهفت اب الإ ”بطاخي نأ هللا لجو
 وهو «موهفم مولعم ةغللا يف ءاوتسالاو «نيعماسلا دنع هانعم حصي

 .هيف نكمتلاو رارقتسالاو ءيشلا ىلع عافترالاو ولعلا

 لوقتو ءالع :لاق یوتن :ىلاعت هلوق ين "ةدیبع وب لاق

 .تيبلا قوف تيوتساو ءةبادلا قوف تيوتسا :برعلا
 زع هللا انبطاخ اذهبو ءولعلا يف رارقتسالاو :رمع وبأ لاق

 مكبر ةمْعِن اوُرُكذ م هروُهَظ ىّلَع اوو :لاقف هباتک ين لجو

 .فيرحت وهو .تادابعلا :عوبطملا يف (1)

 .يبرعلا هباتك يف هدابع بطاخي :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا يف (۲)

 برعلا باسنأو ةغللاب سانلا ملعأ نم «ميت ينب ىلوم ىنثملا نب رمعم وه (۳)

 بيرغ :اهنم ةريثك تافنصم هلو «ثيدحلا بيرغ فص نم لوأ ءاهرابخأو

 ةنس ليقو ءنيتئامو نامث ةنس هللا هحر يفوت ءاهريغو ةرئاسلا لاثمألاو «نآرقلا

 .ةرشع ثالث ليقو ءةرشع ىدحإ ليقو «عست
 ۱١۱٤/۷-٠١٠. ءابدألا مجعم :رظنا

 )٤( ةديبع يبأل نآرقلا زاجم ٠١ /۲ ۲۷۳/۱ء ۵۷.

 .ًاطخ وهو . ورمع وبأ :عوبطملا يف )٥(



 ۲۱۹۱ ةنسلا باتك

 :لاقو "(يووُجْلا ىَلَع تّوكساو# :لاقو .'هْيَلَع مُشيوسا اإ

 ."4كلُمْلا ىلع كَعَم نمو تلأ تيوكسا ادق

 :رعاشلا لاقو

 O) رفق ءافيفب ءام مهتدروأف

 “یوتساف يناميلا مجنلا قلح دقو

 يف ًاليلج ًانومأم ةقث ناكو- ليمش نب رضنلا ركذ دقو
 :لاق -ليلخلاب كبسحو- ليلخلا ينثدح :لاق -ةغللاو ةنايدلا ملع

 ىلع وه اذإف «تيأر نم ملعأ نم ناكو يبارعألا ةعيبر ابأ تيتأ

 نيريحتم انيقبف .اووتسا :انل لاقو «مالسلا انيلع درف انملسف «حطس

 لاق .اوعفترت نأ مكرمآ :هبنج ىلإ يبارعأ انل لاقف .لاق ام ردن لو

 يهو ِءاَمَسلا ىلإ ىًوَتسا مئ :لجو زع هللا لوق نم وه :ليلخلا

 )١( :ةيآلا فرخزلا ةروس ٠١.

 ٤٤. :ةيآلا دوه ةروس (۲)

 .۲۸ :ةيآلا نونمؤملا ةروس (۳)

 . ۱٤۱/۷ ۱۷۲/۱ هریسفت يف يبطرقلا هركذو ()

 .(هرعق ًافسأم مهتدوأف) :ىلإ تيبلا ردص فحصت عوبطملا يف )١(

 .هانعم نأ دحأ :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا يف (1)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۹۲

EGهيلإ اندعصف  ". 

 يطساولا دقاو نب هللا دبع ثيدحجب مهنم عزن نم امأو
 :يأ “(ىوكسا شعلا ىَّلَع ْنَمْحُرلا» :سابع نبا نع "هدانسإب

 .ناکم هنم ولخي الف «هتیرب عیمج ىلع یلوتسا

 «ءافعض نولوهجم هتلقنو «رکنم ثيدح اذه نأ :باوجل اف

 جاجتحالا مه غوسي فيكف «لودعلا داحآلا رابخأ نولبقي ال مهو

 !!؟اوفصنأ وأ اولقع ول «ثيدحلا نم اذه لث

 اي ْنْوَعْرِف لاقَو :لوقي ثيح لجو زع هللا اوعمس امأ

 تاَواَمَسلا باسا ٭ بالا خلا يّلََل احرص يل نبا ناَماَه

 .“(بذاك [ب ]۲٤۷/ هال يئإو ىّسوُم ِهَّلِإ ىلإ عِلْطا

 .ًابذاک هنظی

 )١( :ةيآلا تلصف ةروس ١١.

 ٤۸/۱۳. هریسفت يف يطرقلا هرکذو (۲)

 نع دمصلا دبع نب ميهاربإ نع يطساولا دقاو نب هللا دبع :هدانسإو (۳)

 نبال ديهمتلا ين اذك .هب سابع نبا نع هيبأ نع دهاجم نب باهولا دبع

 .۱۳۲/۷ ربلا دبع

 )٤( :ةيآلا هط ةروس ٥.

 )٥( :ةيآلا رفاغ ةروس ۳۷-۳١.



 4۴۳ ةنسلا باتك

 :ةيمأ لاقو

 دحوم درف شرعلا قوف وه نمو هردق قلخلا ردقي ال نم ناحبسف

 دجستو هوجولا ونعت هتزعل نميهم ءامسلا شرع ىلع كيلم

 يف يذلا وهو :ىلاعت هلوقب اوجتحا نإو :رمع وبأ لاق
 تاَواَمُسلا يف هللا وُو :هلوقبو “لإ ضزألا يِفَو هَلإ ِءاَمَسلا

 وه الإ ال ىوْجَ نم ڻوُكي ام :هلوقبو ‹ ”(ضْزَالا يفو
 .ةيالا  (مُهعبار

 يف سيل هنأ ءةمألا رئاس نيبو مكنيبو اننيب فالح ال :مهه ليق

 “*يحصلا ىنعملا ىلع ةيآلا هذه لمح بجوف «ءامسلا نود ضرألا

 هنأو ءءامسلا لهأ نم دوبعم هلإ ءامسلا يف هنأ كلذو هيلع عمجلا
 لهآ لاق كلذكو .ضرألا لهأ نم 'دوبعم هلإ ضرألا يف هناحبس
 .“ريسفتلاب ملعلا

 ۸٤. :ةيآلا فرخزلا ةروس (1)

 .۳ :ةيآلا ماعنألا ةروس (۲)

 .۷ :ةيآلا ةلداجلا ةروس (۳)

 )٤( ربلا دبع نبال دیهمتلا نم بيوصتلاو .حيحص :لصألا يف ۷/٠١٤.

 ."ةدابعلل قحتسم" :ةدايزب .ةدابعلل قحتسم دوبعم هلإ :عوبطملا يف )٥(

 ۲١۱/٦« يطرقلا ریسفتو ۱۳۸/٤ «۱۱۷/۲ریثک نبا ریسفت :رظنا ()
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹4

 كلذ يف فالتخالاو «شرعلا ىلع هنأ دهشي ليزنتلا رهاظف

 .رهاظلا هدعاس نم هب سانلا دعسأو «طقاس

 نّيب دق قافتالاو عامجإلاف لإ ٍضْرألا يقول :هلوق امأو

 .عطاق هنإف اذه ربدتف «ضرألا لهأ نم دوبعم هنأ دارملا

 قوف شرعلا ىلع ىلاعتو كرابت هنأ ىلع ًاضيأ ةجحلا نمو
 وأ رمأ مهبرك اذإ مجعلاو برعلا نم نيعجأ نيدحوملا نأ «تاومسلا

 مهبر نوثيغتسي ءامسلا ىلإ مههوجوو مهيديأ اوعفر «ةدش مهب تلزن

 رثكأ ىلإ هيف جاتحي نأ نم ةصاخلاو ةماعلا دنع رهشأ اذهو .ىلاعتو كرابت

 .ملسم مهیلع هرکنآ الو دحأ هيلع مهفقوی مل رارطضا هنأل «هتیاکح نم

 اهالوم دارأ يتلا ٍةَمألل ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاق دقو

 ءةنمؤم تناك نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهربتخاف ءاهقتع

 :تلاق ؟انآ نم :اه لاق مث «ءامسلا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ»:اه لاقف

 .'«ةنمؤم اهنإف اهقتعا :لاق .هللا لوسر

 كلذب ىنغتساو «ءامسلا ىلإ اهسأر اهعفرب هللا لوسر ىفتكاف

 .هاوس امع

 .""هنم لوطا ديهمتلا يف هركذو «راكذتسالا يف رمع يبأ ظفل اذه

 .يتأيسو «هدنسم يف دمحأ هجرخأ (۱)

 .راكذتسإلا سیلو ۷-۱۳٤٢ ديهمتلا يف هصن وه قبس ام (۲)

 .ملعأ هللاو .مالكلا اذه ضعب o-0 /۲ راكذتسإلا ف دوجوملاو



 °140 ةنسلا باتك

 يبأ نب ديعس وبأو ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :يقهيبلا لاقو

 ناميلس نب نوراه انثدح بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح ورمع

 نع رز نع مصاع نع ةملس نب دا نع يدهم نب نمهرلا دبع انثدح
 لك نيبو «ماع ةئامسخ اهيلت ىتلاو ايندلا ءامسلا نيب» :لاق هللا دبع

 يسركلا نيبو ةعباسلا "[ءامسلا] نيبو ]1/۲٤۸[ «ماع ةئامسمخ ءامس

 قوف يسركلاو «ماع ةئامسمخ ءاملا نيبو يسركلا نيبو «ماع ةئامسمخ

 ."«هيلع متنأ ام ملعيو «يسركلا قوف لجو زع هللاو ءءاملا

 نب مصاع نع ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هاورو :لاق
 ىلإ ءامسلا نيب ام :لاق دوعسم نب هللا دبع نع لئاو يبأ نع ةلدهب

 ةئامسخ ةريسم نيءامس لك نيب مث «ماع ةئامسمخ ةريسم ضرألا

 ءامسلا نيب ام مث ماع ةئامسمخ ةريسم ءامس لك ظلغو «ماع

 ءاملاو يسركلا نيب امو «ماع ةئامسمخ ةريسم يسركلا نيبو ةعباسلا

 .يقهيبلل تافصلاو ءامسألا نم نيفوقعملا نيب ام )١(

 .۲۹۰ /۲ يقهيبلل تافصلاو ءامسألا (۲)

 يف يمرادلاو ۲٤۲/١-۲٤۳ دیحوتلا يف ةيزخ نبا :ًأضيأ رثألا اذه جرحخأو

 «۲۲۲-۲۲۳ :ص يسيرملا رشب ىلع درلا ينو ٤٦ :ص ةيمهجلا ىلع درلا

 ۳۹۰-۳۹٩ /۳ داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو ۲۲۸/۹ ریبکلا يف يناربطلاو

 ٠۱۷۱/۳-٠۷۲. ةيمهجلا ىلع درلا ةمتت ثلاثلا باتكلا ةنابإلا يف ةطب نباو

 هححصو ."حيحصلا لاجر هلاجرو" ۸1/١: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 .1/۲ شرعلا يف يهذلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۱۹٦

 ىفخي الو «شرعلا قوف هللاو ءاملا قوف يسركلاو ماع ةئامسمخ

 .هکلامعأ نم ءيش هيلع

 انربخأ :-هدنسم يف هانيورو- مألا باتك يف يعفاشلا لاقو

 وبآ ينثدح لاق "ةديبع نب یسوم ينثدح :لاق دمحم نب میهاربإ

 نب ديبع نب "هللا دبع نع ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم رهزألا

 لیربج یتآ» :لوقی هنع هللا يضر كلام نب سنأ عمس هنأ ريمع

 ىلص يلا لاقف ءةتكن اهيف ءاضيب ةآرب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 تنآ اهب تلضف ةعمجلا هذه :لاقف ؟ هذه ام :ملسو هيلع هللا

 ءريخ اهيف مكلو «ىراصنلاو دوهيلا عبت اهيف مكل سانلاو كتمأو

 وهو «هل بيجتسا الإ ريخب هللا وعدي نمؤم اهقفاوي ال ةعاس اهيفو
 امو ليربج اي :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف .ديزملا موي اندنع

 نم بيثك هيف حيفأ ًايداو سودرفلا يف ذختا كبر نإ لاقف ءديزملا موي

 نم ءاش ام ىلاعتو كرابت هللا لزنأ ةعمجلا موي ناك اذإف «كسم

 كلت فحو « “نييبنلا دعاقم اهيلع رون نم ربانم هلوحو «هتکئالم

 .۲۹۱/۲-۲۹۲ تافصلاو ءامسألا (۱)

 ٠٠٤١. /۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأ هجرخأو

 .يعفاشلا دنسمو مألا نم بيوصتلاو .ديبع :لصألا يف (۲)

 .يعفاشلا دنسمو مألا نم بيوصتلاو .هللا ديبع :لصألا يف (۳)

 .فيرحت وهو .نييبنلل :عوبطملا يف (5)



 ۷%1۹ ةنسلا باتك

 ءادهشلا اهيلع دجربزلاو توقايلاب ةللكم بهذ نم ربانمب ربانملا

 زع هللا لوقيف "'"بشكلا كلت ىلع مهئارو نم اوسلجف «نوقيدصلاو
 انبر :نولوقيف .مكطعأ ينولسف يدعو مکتقدص دق مکبر انأ :لجو

 يدلو متينمت ام مکلو مكنع تیضر دق :لوقیف «كناوضر كلاسن

 وهو «ريخلا نم مهبر هيف مهيطعي امل ةعمحجلا موي نوبحي مهف .ديزم

 قلخ هيفو «شرعلا ىلع ىلاعتو كرابت كبر هيف ىوتسا يذلا مويلا

 . «ةعاسلا موقت هيفو «مدآ

 نارمع وبآ ينثدح لاق ميهاربإ انربخأو :يعفاشلا لاق

 . "هب ًاهيبش سن نع دعجلا نب ميهاربإ
 يف لوقلا نسح ناكو «ةعمجلا لضف يف يعفاشلا هب جتحا

 .هخیش دمحم نب میهاربإ

 .ةديدع قرط هل ثيدحلاو

 لاق :لاق ناوفص انثدح عفان نب محلا ناميلا وبآ اورو

 يناتآ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاق هنع هللا يضر سنأ

 .فيرحت وهو .نابثكلا :عوبطملا ين )١(

 ۷٠. :ص يعفاشلا دنسم يف وهو ۳٠٠١/١-۳٠۷. ملا (۲)

 ۷١. :ص يعفاشلا دنسمو ١/ ١۷ مألا (۳)

 )٤( يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا .ثيدحلا يف بذكلاب مهتم وهو ١/۳۲۳-

 ٤ نابح نبال نیحورجملاو ۱۲۵-۱۲۷ /۲ لیدعتلاو حرجلاو ۱/٠٠١.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۸

 ."هرکذف ((لیربج

 نب سنأ نع ةرفع ىلوم رمع نع بيعش نب دمحم هاورو

 ."ملسو هيلع هللا ىلص [ب ]۲٤۸/ ینلا نع كلام

 ىلص ينلا نع سنأ نع ريمع نب نامثع نع ةبيط وبأ هاورو

 . "لسو هيلع هللا

 همساأ ةبيط وبأ :لاقو «“هقرط دواد يبأ نب ركب وبأ عمج دقو

 ۲۲١. :ص حاورألا يداح يفو ۳٦۸/١ داعملا داز يف ميقلا نبا كلذ ركذو (1)

 يئالعلل ليصحتلا عماج يف امك «ًأسنا كردي مل ءورمع نبا :وه ناوفصو

 . ۱۹۸ :ص

 :ص يسيرملا ىلع درلاو ۷١-۷۷ :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا :هجرخأ (۲)

 . ٤١/۳ ديحوتلا يف هدنم نباو ۸٤-۸٥ :ص ةيؤرلا يف ينطقرادلاو ۴

 .ًاسنأ قلي م رمعو
 يئالعلل ليصحتلا عماجو ء١١ :ص متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا

 ۲٤۲. :ص

 ةنسلا يف لالخلاو ٠٠١/١-۲١٠ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ (۳)

 ىلاعت هللا ىلإ رظنلاب ققيدصتلا يفو ٠٠١ :ص ةعيرشلا ين يرجآلاو ١1

 نباو ٠۲۹١ /۲ بیرقتلاو عمحجلا ماهوأ حضوم يف بيطخلاو ۸٤-۸٦ :ص

 ٠١١. :ص ةيمهجلا ىلع درلا يفو ٤١ /۳ ديحوتلا يف هدنم

 .كلام نب سنأ نم عمسي م هفعض عم ريمع نب نامثعو

 ۱٠٤١-٠٤١. /۷ بیذهتلا بیذهت :رظنا

 )٤( ىواتفلا عومجم يف امك مالسإلا خيش كلذ نم ًافرط ركذو ٦/ ٤٠١-٤٠١.



 ۲۹۹ ةنسلا باتك

 .'ناظقيلا ابأ ىنكي ريمع نب نامثعو «ةقث ثراحلا نب ءاجر

 ىلع ةمألا تعجأ يتلا ةحيحصلا ثيداحألا ترتاوت دقو

 هنأو «هبر ىلإ هب جرع ملسو هيلع هللا یلص يلا ناب اه وبقو اهتحص

 لجو زع هللا نيبو ىسوم نيب ددرت هنأو «عبسلا تاومسلا زواج

 .اهفيفختو ةالصلا نأش يف ًارارم

 :نولوقي ال مهنإف ءةيمهجلا ىلع ججحلا مظعأ نم اذهو

 .ءامسلا ىلإ هب جرع :نولوقي امنإو ءهبر ىلإ هب جرع

 هللا ناب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةياورلا ترتاوت دقو

 قيدصتلا ينو ۲٠٠١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلا :دواد يبأ نب ركب يبأ نع هاور )١(

 ۸٦. :ص رظنلاب

 ةالصلا باتك يف «حتفلا عم ٥٤۷/١-٥٤۸ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 .؟ءارسإلا يف تاولصلا تضرف فيك باب-١

 ءارسإلا باب-٤۷ «نایإلا بتک ين ۱٤۸/۱-۱٤۹ هحیحص يف ملسمو

 .تاولصلا ضرفو تاومسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب
 .هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم امهالک

 «قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ۳٤۸/١-٠٠٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ةكئالملا ركذ باب-١

 ءارسإلا باب-١۷ «نامإلا باتك يف ۱٤۹/۱-٠١۱ هحیحص يف ملسمو

 .تاولصلا ضرفو تاومسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 .هنع هللا يضر ةعصعص نب كلام ثيدح نم امهالك



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰

 بوتاف بئات نم له» :لوقي ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لزني لجو زع
 نورشعو ةعضب هاور « هل رفغأف رفغتسم نم له هيلع

 . اياحص

 هلع هللا یلص هلا لوسر لاق لاق هللا دبع یب رباج نع ردکلا

 اوعفرف رون مه عطس ذإ مهميعن ف ةا لهآ انیب») :ملسو

 «مهقوف نم مهيلع فرشأ دق ىلاعتو كرابت برلا اذإف «مهسوؤر
 ٌمالَس :ىلاعت هلوق كلذو :لاق «ةنجلا لهأ اي مکیلع مالسلا :لاقف

 الف هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف :لاق "ميجر بر نِم ًالْوق
 بجحم یتح ءهيلإ نورظنی اوماد ام ميعنلا نم ۰ َءيش لإ نوتفتلي

 .«مهراید يف مهیلع هتکربو هرون یقبیو «مهنع

 باب-١١ دجهتلا باتک يف «حتفلا عم ۳٣-۳٣ /۳ هحیحص يف يراخبلا هاور (۱)

 .ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا

 باب-٤۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۱/۱ هحیحص يف ملسمو

 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 .هنع هللا يضر ةريره ېب ثیدح نم امهالک

 حرش رظناو ۸۲/۲ شرعلا يف ركذ امك ءاءزج كلذل يهذلا درفأ دقو (۲)

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل لوزنلا ثيدح

 . ٥۸ :ةيآالا سي ةروس (۳)

 تركنأ اميف باب-۱۳ «ةمدقملا يف ١/ ٦٠-٦٦ هننس يف هجام نبا هجرخآ )٤(



 ۰4 ةنسلا باتك

 هللا لوسر انیف ماق» :لاق یسوم يبآ نع نيحيحصلا ينو

 يغبني الو مانی ال هللا نإ :لاقف تاملک سمخب ملسو هيلع هللا یلص

 لمع لبق راهنلا لمع هيلإ عفري ءهعفريو طسقلا ضفخي «ماني نأ هل

 هفشك ول رونلا هباجح «راهنلا لمع لبق ليللا لمعو «ليللا
 .'«هقلخ نم هرصب هيلإ یهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل

 :نيرشعلا عونلا يف ثيدحلا مولع يف مكاحلا هللا دبع وبأ لاق

 نب "دمحم رکب ابآ تعمس :لوقی ۍناه نبا حلاص نب دمحم تعمس

 هشرع ىلع ""ىلاعت هللا ناب رقي مل نم :لوقي ةيزخ نب قاحسإ
)6( 

. 

 دف

 «بات ناف باتتسی هب رفاک وهف “تاوامس عبس قوف یوتسا

 ىذأتي ال ثیح لبازملا ضعب ىلع يقلاو «هقنع تبرض الإو

 .دمحأ مامإلا دنسم يف هيلع فقأ ملو .ةيمهجلا

 .۴۳ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 هيلع هلوق يف باب-۷۹ «نایإلا باتک ين ۱۱۱/۱-۱٦۲ ملسم حیحص (۱)

 . ...ماني ال هللا نإ مالسلاو ةالصلا

 .يراخبلا حيحص يف هدجأ ملو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 .هتاومس :ثيدحلا مولع ةفرعم يف )٤(

 .هبرب :ثيدحلا مولع ةفرعم يف )٥(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 هثري ال ًائيف هلام ناكو «هتفيج حير نتنب نودهاعملا الو نوملسملا

 ىلص يلا لاق امك «رفاكلا ثري ال ملسملا ذإ ءنيملسملا نم دحأ
 .٩ لسو هيلع هللا

 "كاحضلا نع نايح نب لتاقم نع فورعم نب ريكب لاقو

 وه الإ ٍةسْمَح الو ْمُهُعباَر وه اإ ٍةئالأ ىّوجن نم ڻوُكي ام
 .مهعم هملعو «شرعلا ىلع لجو زع هللا وه :لاق ( مساس

 .يقهيبلا هركذ

 )١( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ٥٠/٠١ ‹«ضئارفلا باتك يف «حتفلا عم ۲١-

 ...لبق ملسأ اذإو ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال باب .

 .لوألا بابلا لبق «ضئارفلا باتك يف ۱۲۳۳ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ثيدح نم امهالك

 ۸٤. :ص ثيدحلا مولع ةفرعم (۲)

 مالكلا نع ةينغلا يف -يباطخلا ركذ امك- خيراتلا هباتك يف ًاضيأ مكاحلا هركذو

 .۲۰-۲۱ :ص هلهأو

 ."ىلاعت هلوق يف" ةدايزب .ىلاعت هلوق يف كاحضلا :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :ةيآلا ةلداجملا ةروس ۷.

 )٥( تافصلاو ءامسألا ۳٤۲-۳٤۱/۲.

 ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع :هجرخأو ۱/ ۰۳۰٤هریسفت يف ریرج نباو ۲۸/ ٠١

 :ص هلئاسم يف دواد وبأو  ۲٠۳ةمتت ثلاثلا باتكلا- ةنابإلا يف ةطب نباو

 ةيمهجلا ىلع درلا ۳/ ٠٠١١-٠٠١١ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ۲۸۹.

 شرعلا يف يهذلا هدانسإ دوجو 10۸/۲.



 YY ةنسلا باتك

 هلاو انغلب :نايح نب لتاقم لاق ]۲٤۹/[ دانسإلا اذهبو

 ءيش لك لبق "لوألا "لوألا وهل :لجو زع هلوق يف ملعأ

 نم برقأ نطابلاو ءيش لك قوف رهاظلاو ءيش لك دعب رخآلاو

 وهو «هشرع قوف وهو هتردقو هملعب برقلاب ينعي انو «ءيش لک

 . "افي يقهيبلا هركذ .ميلع ءيش لكب

 وه الإ :هلوق يف نايح نب لتاقم نع دانسإلا اذهبو :لاق

 لع ءيش لب هللا نِ :هلوق كلذو هملع :لوقي «“(مّهَحَم

 ءيش لکب ةمايقلا موي مهئبني مث «مهمالک عمسيو مهاوجن ملعيف
 ."مهعم هملعو هشرع قوف وهو

 ئناه نب حلاص نب دمحم رفعج ابأ تعمس :مكاحلا لاقو

 رازبلا حابصلا نب نسحلا تعمس لوقي ميعن نب دمحم تعمس لوقي

 نب هللا دبع تلاأس :لوقي قيقش نب نسحلا نب يلع تعمس لوقي

 ىلع ةعباسلا ءامسلا يف :لاق ؟انبر فرعن فيك :تلق «كرابملا

 )١( :ةيآلا ديدحلا ةروس ۳١.

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 ٤١. /۲ تافصلاو ءامسألا (۳)

 .۷ :ةيآلا ةلداجلا ةروس )٤(

 )٥( :ةيآلا ةلداجلا ةروس ۷.

 )١( تافصلاو ءامسألا ۲/ ٤١".



a:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

(DD 

 انثدح دهازلا دواد نب دمحم ركب وبأ انربخأو :مكاحلا لاق

 “"'هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع ينثدح يماسلا نمحرلا دبع نب دمحم
 دبع تعمس لوقي قيقش نب نسحلا نب يلع تعمس لاق يزورملا

 شرعلا ىلع تاوامس عبس قوف انبر فرعن :لوقي كرابملا نب هللا
 انه اه هنإ :ةيمهجلا تلاق امك لوقن الو «هقلخ نم نئاب «ىوتسا

 ."ضرألا ىلإ راشاو
 نب رکب وبآ هنع هاکح امیف بالک نب دیعس نب هّللا دبع لاقو

 ماعلا لخاد وه ال :لاق نم لوق ربخلاو رظنلا نم جرخأو :كروف

 ردق ام «مدعلاب هفص :هل لیق ول هنأل ءًايوتسم ایفن هافنف «هجراخ الو

 ٠٠٠. /۲ تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا :مكاحلا نع هجرخأ (1)

 .فيرحت وهو .هيوبيس :عوبطملا يف (۲)

 يف يباطخلاو ۳۳٠/۲ تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا :مكاحلا نع هجرخأ (۳)

 ٠١. :ص هلهأو مالكلا نع ةينغلا

 ٤١‹ :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا :هجرخأ كرابملا نبا نع رثألا اذهو

 ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعو ٥۷-0۸ ۲۹١ :ص يسيرملا ىلع درلا يفو ۳

 ىلع درلا ةمتت ثلاثلا باتكلا- ةنابإلا يف ةطب نباو ١/,“ ١۷١-١۷١.

 ۳٠۸. /۳ ديحوتلا يف ةدنم نباو ء١١٠-١٠٠ /۳ ةيمهجلا

 .هب نسحلا نب يلع نع مهلك
 .144/۲ شرعلا يف يهذلا هححصو



 °۰0 ةنسلا باتك

 زوج ال ام كلذ يف لاقو ءًأصن هللا رابخأ درو «هنم رثكأ هيف لوقي نأ

 يفنلاو «صلاخلا ديحوتلا وه اذه نأ معزو «لوقعم الو ربح يف

 مهسفنا دنع "ههو صلاخلا تابثإلا "وه مهدنع صلاخلا

 ."هظفل ةياكح اذه .نوسايق

 ىلاعت هللا نأ ين لوقلا :نيدلا راعش بات يف يباطخلا لاقو

 لصي الو «ضحلا فيقوتلا اهليبس ةلأسملا هذه «شرعلا ىلع وتسم

 .ةيآ ريغ يف باتكلا هب قطن دقو «هجولا اذه ريغ نم ليلدلا اهبلإ

 «بجاو فيقوتلا ةهج نم هلوبقف ءةحيحصلا رابخألا هب تدروو

 .زئاج ريغ ةيفيكلا بلطو هنع ثحبلاو
 «لوقعم ريغ فيكلاو مولعم ءاوتسالا :كلام لاق دقو

 عامتجا نمو «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد نم بيوصتلاو ."و" :لصألا يف (1)

 .ةيمالسإلا شويجلا

 عامتجا نمو «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد نم بيوصتلاو ."وهو" :لصألا يف (۲)

 .ةيمالسإلا شويحلا

 . ١٠۹/٩ لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :يف هنع اذه رظنا (۳)

 .۲۸۲-۲۸۳ :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا :رظناو

 رصتخ نم ۷٥۲:ص ولعلا ينو ۳۰۸/۲-۳٥۹ شرعلا ين يهذلا هنع لقنو )٤(

 ."مالكلا نع ةينغلا" هباتك نم «ولعلا

 .حضوأو حرصأ ."نيدلا راعش" هباتك نم هنع انه ميقلا نبا هركذ ام نأ الإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲٠

 ."ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب نایإلاو

 محلا :ىلاعت هلوق باتكلا هب ءاج يذلا فيقوتلا نمف

 شعلا ىلع ىوتما مئ :لاقو ."(ىوتما شْرَعلا ىلع
 :لاقو «شْرَعلا وذ ِتاجَردلا يفر :لاقو “4ن محلا

 مآ »روم يه اذإف ضْرألا مكب فيي نأ ِءاَمَسلا يف نم ميا

 س :لاقو «(ابصاح مكْيَلَع ليري نأ ِءاَمسلا يف ْنَم مُشيأ
 اقو 4يلإ هللا ُهَحَفَر لب :لاقو يلا حوُرلاو ةكئالَمْلا
 ۴ :لاق هنآ نوعرف نع ةياكح لاقو “بيلا ٌمِلَكْلا دَعْصَي دَعْصَي هلل

 باسا «بابسألا بأ يّلَعل [ب ]۲٤۹/ احرص يل نبا اماه

 ىلإ رفاكلا دصق عقوف «' (ىسوُم لإ ىلإ "حإطاق ٍتاَواَمسلا
 ضرألا لوط يف هبلطي مل كلذلو ءاهنع ىسوم هربخأ يتلا ةهجلا

 ميعن وبأو »00-0 ص ةيمهحلا ىلع درلا ف يمرادلا :هجرخأ كلام لوق )۱(

 ۳٠١-٠٠. /۲ تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو ١/ ۲۳١ ةيلحلا يف

 . ٥٩ :ةيالا ناقرفلا ةروس (۳) ٥. :ةيآلا هط ةروس (۲)

 . ١١-١۷ ناتيآلا كلملا ةروس ٠١. )٥( :ةيآلا رفاغ ةروس )٤(

 . ٠١۸ :ةيآلا ءاسنلا ةروس (۷) ٤. :ةيآلا جراعملا ةروس )١(

 ٠١. :ةيآلا رطاف ةروس (۸)

 .لصألا نم طقاس [ف تاومسلا # بابسأ بابسألا غلبأ] ةيآلا يف هلوق (۹)

 . ٦-۷ :ناتيآلا رفاغ ةروس )۰ ١)
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 .الفس ضرألا تاقبط ىلإ لزني ملو ءاهضرعو
 ءامسلا يف هناحبس هللا نأ ىلع يآلا هذه نم هانولت ام لدف

 صيصختلا اذل نكي م ناكم لكب ناک ولو «شرعلا ىلع وتسم

 مهماعو مهصاخ نيملسملا ةداع ترج دقو «ةدئاف هيف الو «ىنعم

 ىلإ مهيديأ اوعفريو «هيلإ ةبغرلاو لاهتبالا دنع مهبر اوعدي ناب

 ءامسلا يف وعدملا ناب مهدنع ملعلا ةضافتسال كلذو ءامسلا

 .هداسف نیبو «ءالیتسالاب ءاوتسالا رسف نم لوق رکذ مث «هناحبس

 يف «هل نيلصملا تالاقم باتك يف يرعشألا نسحلا وبأ لاقو

 ؟ناکم نود ناکم يف وه له يرابلا يف مهفالتخا باب :هتمجرت باب

 ةينامث شرعلا ةلح لهو ؟ناكم لك يف ما ؟ناکم يف “ال مآ

 .؟ةكئالملا نم فانصأ ةينامث مأ ؟كالمأ

 ."ةلاقم ةرشع عبس ىلع كلذ يف اوفلتحخا

 هبشي الو مسجب سيل :ثيدحلاو ةنسلا لهأ لاقو :لاق مث

 شْرَعْلا ىلع ٌنَمْحُرلا لاق امك «شرعلا ىلع هنإو «ءايشألا

 الب یوتسا :لوقن لب «لوقلا يف هللا يدي نيب مدقتن الف ."(یّوتسا

 .فيرحت وهو .سيل :عوبطملا يف ()
 ۲۸٤/۱. نییمالسإلا تالاقم (۲)
 .0 :ةيآلا هط ةروس )۳(
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 امک نیدی هل نإو كبَر هجو یقبیو :لاق امک ًاھجو هل نإو «فیک
 ‹4(يعاپ يرجئ) :لاق امك نينيع هل ناو ((يَدّي ٴتقلح# :لاق

 كّلَمْلاَو كبر ماجر :لاق امک هتکئالمو “وه ةمايقلا موي ءيج هنأو

 .ثيدحلا يف ءاج امك ايندلا ءامس ىلإ لزني هنأو "اص اقص

 هب تءاج وأ «باتکلا يف هودجو ام الإ ًائيش اولوقي لو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع "ةياورلا

 ."ىلوتسا ىنعمب هشرع ىلع ىوتسا هللا نإ :ةلزتعملا تلاقو

 هذه :ثيدحلاو ةنسلا لهأ لوق ةياكح يف كلذ دعب لاقو

 :ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ ةلج لوق ةياكح

 :ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ هيلع ام ةلمج

 هللا دنع نم ءاج امو «هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب رارقإلا

 نم نودري ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تاقثلا هاور امو

 )١( :ةيآلا نمهحرلا ةروس ۲۷.

 ۷٠. :ةيالا ص ةروس (۲)

 ٠١. :ةيآلا رمقلا ةروس (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 )٥( :ةيآلا رجفلا ةروس ۲۲.

 .ةراشإ نودو «لصألا يف تسيلو ."ةتباثلا" ةدايزب .ةتباثلا ةياورلا :عوبطملا يف (0)

 .۲۸۵ /۱ نییمالسإلا تالاقم (۷)



 ۲۹ ةنسلا باتك

 | «هريغ هلإ ال «دمص درف «دحآ دحاو هلإ یلاعت هنأو .ائیش كلذ

 «قح ةنجلا نأو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو .ًادلو الو ةبحاص ذختي

 يف نم ثعبي هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو «قح رانلاو

 شْرَعْلا ىّلَع ٌنَمْحُّرلا] :لاق امك ءهشرع ىلع ىلاعت هللا نأو «روبقلا

 ‹”(يڌيپ تّقَلَحِ) :لاق امک فک الب نیدی هل ناو .'(یوتسا

 يرجئ) :لاق امك فيك الب نینیع هل ناو ."(ناطوسْبم هادي لب

 لالَجْلا وذ كبر هجو ىقبيو) :لاق امك ًاهج و هل ناو “4 انیعأب
 ©. رکا

 ناك :لاقف ""ناًطقلا نب دعس نب هللا دبع بهذم رکذ مث

 ]۲٠۰/[ هنأو :لاق نأ ىلإ هقاسو «هللا مالک نآرقلا نإ :لوقي

 هلک اذه .ءيش لک قوف یلاعت هنأو «لاق امک هشرع ىلع وتسم

 )١( :ةيآلا هط ةروس ٥.

 ۷١. :ةيآلا ص ةروس (۲)

 ٠.1٤ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا رمقلا ةروس ٠٤.

 )٥( :ةيآلا نمحرلا ةروس ۲۷.

 )١( نییمالسإلا تالاقم ١/ ٤٠٥.

 نم بيوصتلاو ءامهنيب ام ناتشو .ديدش وهس وهو .بالك :لصألا يف (۷)
 .نييمالسإلا تالاقم

 .۳۰۰-۳۰۱ /۱ نییمالسإلا تالاقم (۸)
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 .تالاقملا يف هظفل

 :زجوملا باتك يف ًاضيأ هللا هحر يرعشألا نسحلا وبآ لاقو

 هللا نإ :لوقن دق :هل ليق ؟ءامسلا يف هللا نأ نومعزتفأ :اولاق نإو

 هفصن الو «ءامسلا قوف شرعلاو هيلع وتسم «شرعلا قوف لاع

 .اه ةنيابملاو ةنكمألا يف لوخدلاب

 ٍضْرألا يِفَو لإ ِءاَمَسلا يف يللا وُو :ىلاعت هلوق امأو

 .ءامسلا لهأو ضرألا لهأ هلإ هنأ :هانعم نإف "لإ

 ءامس ىلإ لزني ىلاعتو كرابت هللا نأ رابخألا تءاج دقو ۰

 رابخألا تءاج امك !؟اهيلإ لزني وهو ءاهيف ""نوكي فيكف ايندلا

 ىلإ لزني یلاعتو كرابت هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 ."اندلا ءامس

 هبتك لك يف نسحلا يبأ بهذم هيلع رقتسا يذلا اذهف

 هللا نأ :ةنابإلاو رغثلا لهأ ىلإ هتلاسرو لئاسملاو تالاقملاو زجوملاك

 )١( :ةيآالا فرخزلا ةروس ۸٤.

 .لوقي :لصألا يف (۲)

 .ثيدحلا جیرخت قبس دقو )۳

 عونت بسح ىلع ًاباتك رشع ينثا ىلع لمتشا دقو «دوقفم اذه زجوملا باتكو
 .ةمامإلا باتك هرخآو ءاهيف نيلخادلاو ءةلملا نع نيجراخلا نم نيفلاخملا تالاقم

 . ۱۲۸ :ص يرتفملا بذك نیيبت :رظنا
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 هدنع اهنأل ؛ةنيابملا ظفل هيلع قلطي الو «هيلع وتسم هشرع قوف ىلاعت

 .ةيمسجلا نع هزنم ىلاعت هللاو مسجلا مزاول نم

 ءاوتسالاو ولعلل يفن ةنيابملل هيفن نأ هعابتا ضعب نظف

 نيب اذهو «هفالخب لئاق وه ام “"هلّوقو هيلإ هبسنف «موزللا قيرطب
 .هبتک علاطو همالک لمأات فصنم لکل

 ريبج نب ديعس ثيدح نم دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا باتك ينو

 الو .ءيش لک يف اورکفت :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 فالآ ةعبس هيسرك ىلإ عبسلا تاومسلا نيب نإف هللا تاذ يف اوركفت

 . كلذ قوف وهو «رون

 نع ةكيلم يبأ نبا ثيدح نم نايفس نب نسحلا دنسم يفو
 يل ةجاح ال :تلاقف ةشئاع ىلع سابع نبا نذأتسا» :لاق ناوكذ

 نم سابع نبا نإ هاتم اي :رکب يبأ نب نمحرلا دبع لاقف .هتيكزتب
 اي :لاقف اهيلع لخدف .هل نذئاف :تلاق .كدوعي ءاج «"كينب حلاص

 فيرحت وهو .هيلع لاقو :عوبطملا ين (1)

 .دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل (۲)

 . ٠٠١٦١-٠٠١۷ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا :دمحأ نب هللا دبع نع هركذو

 تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو ٥٩ :ص شرعلا يف ةبيش يبأ نبا هجرحخأو

 ۲٠۲. /۱ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۳۲۳ ۲

 ٠١١/۲. شرعلا يف يهذلا هدانسإ نّسحو

 .كتيب :ءايلوألا ةيلح يف (۳)
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 نأ الإ ءةبحألاو ًادمع يقلت نأ نيبو كنيب ام هللاوف يرشبأ همأ

 ملسو هيلع هللا یلص يلا ءاسن بحأ تدك .كدسج كحور قرافي

 :تلاق .ًابيط الإ بحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي ملو «هيلإ
 هللا یلص هللا لوسر حبصاف «ءاوبألاب كتدالق تكله :لاق .ًاضيأ

 اومّمَيَفل:لجو زع هللا لزناف ءام اودجي ملف اهطقتلي ملسو هيلع

 هذه یلاعت هللا لزنأف «كتكربو كببسب كلذ ناكو .'ًابيط ًاديعص

 ىلاعت هللا لزنأف ناك ام حطسم رم نم ناكو ."”صخرلا نم ةمألا

 الإ هيف هللا رکذی دجسم سيلف «تاومس عبس قوف نم كتءارب

 ."«راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هيف ىلتت كتءاربو

 نأ حاحص هوجو نم انيور :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو

 هتمالف هتأرما هتأرف ءاهطانف هل ةمأ ىلإ ةليل يشم ةحاور نب هللا دبع

 )١( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٤۳. :ةيآلا ةدئاملا ةروسو ٦.

 نودو عاد نود .'مميتلا يف" :ةدايزب .مميتلا يف صحخرلا نم :عوبطملا يف (۲)

 .ةراشإ

 .ةصخرلا :ءايلوألا ةيلح ينو

 . ٤٥ /۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٤٤/۱١-٤٤ هحیحص يف نابح نبا هجرخآ (۳)

 .نایفس نب نسحلا قیرط نم امهالک
 ریرج نباو ۷٥ /۸ تاقبطلا يف دعس نباو ۲۷۷ /۱ هدنسم يف دمححأ هجرخآأو

 يف ىلعي وبآو ۳۲۱/۱۰ ریبکلا يف يناربطلاو ءًارصتخ ٠٠۷/١ هریسفت يف

 . ٥/ 0٦-0۷ هدنسم
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 نإف [ب ]۲٠۰/ «نآرقلا ارقاف ًاقداص تنك نإ : 'تلاقف ءاهدحجف

 :لاقف نآرقلا ارقي ال بنجلا

 نيرفاكلا ىوشم رانلا نأو قح هللا دعو نأب تدهش

 نيملاعلا بر شرعلا قوفو فاط ءاملا قوف شرعلا نأو

 ظفحت ال تناکو «ينیع تبذکو هللاب تنمآ :هتارما تلاقف

 ."نآرقلا

 نب ليضف نع ليضف نب دمحم انثدح :يراخبلا خيرات ينو
 هللا یلص هللا لوسر ضبق ال» :لاق رمع نبا نع عفان نع ناوزغ

 تن يباب :لاقو «هتهبج لبقو هيلع بکاف رکب وبآ لخد ملسو هيلع

 دق ادمحم ناف دمحم دبعي ناک نم :لاقو .ًاتيمو ًايح تبط يمأو

 .«توم ال يح ءامسلا يف هللا نإف هللا دبعي ناک نمو «تام

 .لاقف :لصألا يف )١(

 .۹۰۰/۳-۹۰۱ ربلا دبع نبال باعیتسالا (۲)

 ٤١-٤١. :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يماردلا هجرخأو

 .ردبلا ردب خيشلا ةليضف هققح هفعضو

 تابثإ يف ةمادق نبا هاور هقيرط نمو ۲۰۱/۱-۲٠۲ ریبکلا يراخبلا خيرات (۳)

 ١١١-٠١١. :ص ولعلا ةفص

 درلا يف يمرادلا هاور هقيرط نمو ۰٤٤٧/۷ هفنصم يف ةبیش يبا نبا هاورو

 ۳٠١-٠٠٠. :ص يسيرملا رشب ىلع درلا يفو ٤٤-٤٥ :ص ةيمهجلا ىلع
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 ينثدح قاحسإ نبا نع يئاکبلا نع يومألا يزاغم ينو

 نب سرعلا نع ""يدنكلا "دريجألا نب ديعس نع نانس نب ديزي
 ينلا ىلإ ًارجاهم تجرح :لاق ةريمع نب يدع نع يدنكلا سيق

 نمو وه اذإف» :هيفو ًاليوط ًاثيدح ركذف ملسو هيلع هللا ىلص

 ءامسلا يف مهمإ نأ نومعزيو «مههوجو ىلع نودجسي هعم
 ."«هتعبتو تملسأف

 نع يدوعسملا انثدح نوراه نب ديزي نع دمحأ دنسم ينو
 يبأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هيخأ نع هللا دبع نب نوع
 ءادوس ةيراجب ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىتأ الجر نأ :ةريره

 لوسر اه لاقف ؟ةنمؤم ةبقر يلع نإ هللا لوسر اي :لاقف ءةيمجعأ

 .ءامسلا ىلإ اهعبصأب تراشأف ؟هللا نيأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهعبصأب تراشأف ؟انآ نم :اه لاقف

 شرعلاو ةمادق نبال ولعلا ةفص تابثإ نم بيوصتلاو .درجألا :لصألا يف (1)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 نب ىيحي قيرط نم ١١-٠٥۲ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هجرخأ (۳)

 .هب يومألا ديعس
 .يزاغملا يف هجرخأ يومألا نأ ركذو ١/ ۷٤-۷٠ شرعلا يف يهذلا هركذو

 نم هيفو" :ةمادق نبال ولعلا ةفص تابثإ ىلع هقيلعت يف ردبلا ردب خيشلا لاقو
 ."ملعأ هللاو «مهمجارت ىلإ دتهأ م
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 ."«اهقتعأ :لاقف هلا لوسر تنأ [يأ] «ءامسلا ىلإو ملسو

 دقف .ملسم حيحص يف يتلا مكحلا نب ةيواعم ةصق ريغ هذهو

 هيلع دهشو «ءامسلا يف هللا نأ دهش نمل نايإلاب هللا لوسر دهش

 .رفكلاب ةيمهجلا

 يبا نبا انثدح دمحم نب نيسح انثدح :هدنسم يف دمحآ لاقو

 يبآ نع راسي نب ديعس نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع بئذ
 تيملا نإ)) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع هللا يضر ةريره

 سفنلا اهتيأ يجرخا :اولاق حلاصلا لجرلا ناك اذإف ءةكئالملا هرضحت

 ءنابضغ ريغ برو ناحيرو حؤرب يرشبأو «ةديح يجرحخأ «"ةبيطلا

 حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث «جرخت ىتح كلذ امن لاقي لازي الف

 ةبيطلا سفنلاب ًابحرم :نولوقيف .نالف :لاقيف ؟اذه نم :لاقيف ءاه

 .دمحأ دنسم نم نيفوقعملا نيب ام )١(

 .۲۹۱/۲ دمحآ دنسم (۲)

 باب-۱۹ «روذنلاو نايالا باتک يف ۰۸۸/۳-٥۸۹ هننس يف دواد وبآ هجرخأو

 نع نوع نع يدوعسملا نع نوراه نب ديزي قيرط نم .ةنمؤملا ةبقرلا يف

 .هب ةريره يبأ نع ةبتع نب هللا دبع

 ۷۱١. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .ةنئمطملا :لصألا يف (۳)

 ؛لصألا يف تسيلو «"هئامسأ بحاب" :ةدايزب .هئامسأ بحاب نالف :عوبطملا يف )٤(

 .دنسملا ين الو
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 برو ناجيرو حورب يرشبأو ةديح يلخدأ «بيطلا دسجلا يف تناك

 اهيف ىتلا ءامسلا ىلإ يهتنت ىتح كلذ لاقي لازي الف «نابضغ ريغ

 ۰ .'"كيدحلا رکذو ««هللا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفو

 لجر نم ام هديب يسفن يذلاو» :ملسو هيلع هللا یلص [/۱]

 ءامسلا يف يذلا ناك الإ هيلع ىبأتف ؛"اهشارف ىلإ هتآرما وعدي

 ."«اهنع یضری یتح «اهیلع ًاطخاس

 نب نمهحرلا دبع ثيدح نم ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم ينو

 يف هركيل هللا نإ :هعفري لبج نب ذاعم نع ميمت نبا ةدابع نع ىسن

 .”«ضرألا يف ركب وب اطخب نأ ءامسلا

 . ۳٦٤-۳٦٥ /۲ دمحا دنسم (۱)

 رکذ باب-١۳ «دهزلا باتک يف ۱٤٩۳-۱٤٩٤ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .هب بثذ يبآ نبا قيرط نم .هل دادعتسالاو توما

 ۳٤۳۷. :مقرب هجام نبا حیحص يف ينابلألا هححصو

 .ملسم حيحص يف الو لصألا يف ال فلاح فيرحت وهو .هشارف :عوبطملا يف (۲)

 نم اهعانتما ميرحت باب-١۲ «حاکنلا باتک يف ۱٠٠۰/۲ ملسم حیحص (۳)

 .اهجوز شارف

 ۸۸٦. /۲ ثحابلا ةيغب :رظنا )٤(

 .هب ثراحلا قيرط نم ٠٦ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هجرخأو

 ١/ ۸٤« نييماشلا دنسم ينو 1۷/۲١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو



 YT1¥ ةنسلا باتك

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا ةئطخت نيبو ءاذه نيب ضراعت الو

 :نيهجول “"ايؤرلا هريبعت ضعب يف هل
 ال هل ةمألا داحآ نم هريغ ةئطخت هركي هللا نأ :امهدحأ

 .ام رمأ يف هل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةئطخت

 أعطق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم قتحلاو باوصلا نإف

 هعم باوصلا نأ ققحتي ل قيدصلا اطخ اذإ هنإف ءةمألا نم هريغ فالخب

 .قيدصلا عم باوصلا ناك الإ ءرمأ يف هريغو قيدصلا عزانت ام لب

 وه يذلا ءطخلا ىلإ "هتبسن نم انه ةئطختلا نأ :يناثلا

 .ملعأ هللاو دمعتلا دض وه يذلا اطخلا نود مثلا

 :هعفري سابع نبا نع دهام نع مكحلا نع ةبعش یورو

 نم هللا هركذيف ءايندلا تاجاح نم ةجاح ىلع فرشيل دبعلا نإ»

 ىلع فرشأ دق اذه يدبع نإ ېتکئالم :لوقیف «تاومس عبس قوف

 يف ةجحلا يف يناهبصألا مساقلا وبأو 1۳/١ تاعوضوملا يف يزوجلا نباو

 ٤١١. /۲ ةجحلا نايب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع عوضوم ثيدح اذه" :يزوجلا نبا لاقو

 ."...ملسو

 . ٠١١۷ :مقر عماجلا فيعض يف هيلع عضولاب ينابلألا مكحو

 .اذه رکب يبآ ثيدح قبس دقو (۱)

 . ...ةبوسنم ةرم انه ةئطختلا نأ :ىلإ ةرابعلا تفرحت عوبطملا ين (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۸

 باوبأ نم ًاباب هل تحتف هل اهتحتف نإف ءايندلا تاجاح نم ةجاح

 نم لوقي «هلمانأ ىلع اضاع دبعلا حبصيف «هنع اهووزا نكلو «رانلا

 .'ہیعن وبآ ہرکذ ««اھب هللا همر ةمحر الإ يه امو ؟ينقبس نم يناهد

 :لاق يَرُج يبآ ميلس نب رباج ثيدح نم تايفقثلا ينو

 اثيدح ركذف ءدجسملا بابب تخنأف ةنيدملا تيتاف يل ًادوعق تبكر»

 دقف «رازإلا لابسإ تركذ هللا لوسر اي :لجر لاقف :هيفو الیوط

 فصن ىلإ ساب ال :لاق ءهنم يفختسيف ءيشلا وأ جرعلا لجرلاب نوكي

 رتخبتف نيدرب سبل مكلبق ناك نمم الجر نإ ءنيبعكلا ىلإ وأ «قاسلا
 ةتذخأف ضرألا رمأف «هتقمف هشرع قوف نم هيلإ  [هلا] رظنف ءامهيف

 . هللا عئاقو اورذحاف ,ضرألا يف لجلجتي وهف

 هةبعش ثيدح نم بيرغ" :لاقو ۳٠٤-٠٠ /۳ ءایلوألا ةيلح يف معن وبآ هاور (۱)

 . حلاص نع دبعم نب يلع ثيدح نم الإ هبتکن مل دهاجم نع مكحلاو

 ."حلاص هب درفت «ةبعش ثيدح نم بيرغ" :لاقو ۲۰۸/۷ ين ًاضیأ هاورو

 .ميعن يبأ نع ٠۳ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هجرخأآو

 .هب ةبعش نع نايب نب حلاص قيرط نم ۸٠۲ /۲ ةيهانتلا للعلا يف يزوجلا نباو
 .فيحصت وهو .تابقعتلا :عوبطملا يف (۲)

 لضفلا نب مساقلا هللا دبع يبأ ظفاحلل ةيثيدح ءازجأ ةعومجم يه تايفقثلاو

 ١/ 0٥۲۲. نونظلا فشك :رظنا .يفقثلا

 .جيرختلا رداصم نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۳)

 يناهبص ألا مساقلا وبأو ٠١١ :ص يسيرملا رشب ىلع درلا يف يمرادلا هاورو )٤(



 Ak ةنسلا باتك

 “'نايح يبا نع ناميلس نب ةدبع انثدح ةبيش يب نبا لاقو

 هللا یلص يلا دشنا تباث نب ناسح نا تباث يبآ نب بيبح نع

 :ملسو هيلع

 لبقتم هند يف لمع هل امهالک ییجیو ییجب ابأ نو

 "لدعيو مهيف هللا تاذب لوقي مهيف ماق ذإ فاقحألا اخأ نأو

 داقرلا يبأ نب ةدئاز ةياور نم ليوطلا ةعافشلا ثيدح ينو

 ركذف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنأ نع يريمنلا دايز نع

 ىلع وهو [ب /۲۰۱] لجو زع یبر یلع لخداف» :هيفو ‹ثيدحلا

)۳( 
 ((هشرع

 ةفص تابثإ يف ةمادق نباو ء۲۳٠-۲۲٠ /۲ ةجحملا نايب يف ةجحلا يف يناهبصألا

 . 1٦1-1۷ :ص ولعلا

 .۲۷۴۳ ٩/ ةبيش يبآ نبا فنصم (۲)

 نباو c7 /1۲ هغ رات ف رکاسع نہاو »11/0 هدتسم ف یلعی وبآ هأورو

 ٦۷-1۸. :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق

 .ناسح كردي مل تباث يبأ نب بیبح «لسرم وهو
 .04/۲ ءالبنلا مالعأ ريسو ۸-104 :ص يئالعلل ليصحتلا عماج :رظنا

 ۷١-۷۲. :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هجرخا (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰

 .'«هراد يف يبر ىلع نذأتسأف» يراخبلل ظفل يفو

 .«يبرل ًادجاس رخأف شرعلا تحت يتآف» رخآ ظفل ينو

 ًارهش رباج هيلإ لحر يذلا سينا نب هللا دبع ثيدح ينو
 ىلع مئاق وهو یلاعت هللا مهيداني مث» :صاصقلا يف هنم هعمس یتح

 ."ثیدحلا رکذو ««هشرع

 .ةركنم هثيداحأ ةدئازو

 .۳۰۵-۳۰۹ /۳ بیذهتلا بیذهتو ۰۲۲۸ /۳ يدع نبال لماکلا :رظنا

 هللا لوق باب-٤۲ «دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ٤۳۲/۱۳ يراخبلا حيحص (1)

 كلام نب سنأ ثيدح نم .ةرظا اَّهْبَر ىلإ * ةَرضاأ رليمْوَي هوجو :ىلاعت
 .هنع هللا يضر

 ءريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۲٤۷-۲٤۸ /۸ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 ًادْبَع ناك لإ حو م المح نم ةر باب-٣ «ليئارسإ ينب ةروس-۷
 .4ًاروکش
 لهآ ىندآ باب-٤۸ «نامیإلا باتک يف ۱۸٤/۱-۱۸٩ هحیحص يف ملسمو

 .اهيف ةلزنم ةنجلا

 .«يبرل ًادجاس عقاف شرعلا تحت يتآف» :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 تابثإ يف ةمادق نباو ء۳ :ص ثيدحلا بلط يف ةلحرلا يف بيطخلا هجرحخآ (۳)

 .۷۲-۷۳ :ص ولعلا ةفص

 ةفص تابثإ ىلع ردبلا ردب خيشلا قيلعت يف امك «ديدش فعض لك دنس ينو

 .ةمادق نبال ولعلا

 .يتأيس امك ءةتباثف رباج ةلحر امأ



 AA ةنسلا باتك

 .'هضعبب يراخبلا دهشتساو

 يشاقرلا لضفلا ثيدح نم دمحأ دنسمو هجام نبا ننس يفو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق راج نع ردكنملا نب دمحم نع

 اوعفرف «رون مه عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ انيب» :ملسو

 «مهقوف نم مهيلع فرشأ دق ىلاعتو كرابت برلا اذإف مهسوؤر

 ًالوَق مالَس : هلوق كلذو :لاق .ةنجلا لها اي مكيلع مالسلا :لاقف

 ىلإ نوتفتلي الف «هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف :لاق (ميجَر بَ نم
 ىقبيو مهنع بجتحي ىتح «هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم ءيش
 ."«مهراید يف مهیلع هتکربو هرون

 نع مزاح يب نع ناسيک نب ديزي نع مساقلا نب ديلولا یورو
 الإ هلإ ال دبع لاق ام» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةريره يبأ

 ىلإ رظن هللا ىلإ تلصو اذإف «باجح اهدري ال تدعص الإ ءًاصلخ هللا

 يف جورخلا باب-۹١ «ملعلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠۸/١ يراخبلا حيحص (1)

 .ملعلا بلط

 دمحأو ءدمصلا هللا لضف عم ٤١٣-٤۳٤ /۲ درغملا بدألا يف يراخبلا هلصوو

 ۷٤١. :مقرب درفملا بدألا حيحص يف ينابلألا هنسحو ٤٩٥. /۳ هدنسم يف

 . ٥۸ :ةيالا سي ةروس (۲)

 .ةيمهجلا تركنأ اميف باب-١١ «ةمدقملا يف ١/ ٠٠-٠٦ هجام نبا ننس (۳)

 .۳۳ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ملعأ هللاو .دمحأ دنسم يف هيلع فقأ ملو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 .'(«همحر الإ دحوم ىلإ رظني ال نأ هللا ىلع قحو اهلئاق

 نع يزارلا رفعج يبآ ثيدح نم نايفس نب نسحلا دنسم يئو
 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ةلدهب نب مصاع

 :لاق رانلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ يقلأ ال» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ."«كدبعأ دحاو ضرألا يف انأو «ءامسلا يف دحاو تنأ مهللا

 :تلصلا يبأ نب ةيمأ رعش ينلا دشنآ الو

 اريبك ىسمأ ءامسلا ينانبر لهأدجملل وهف هلا اودجم

 اريرس ءامسلا قوف ىوسو قلخلا قبس يذلا ىلعألا ءانبلاب

 اروص كئالملا هنود ىرت نيعلا رصب هلاني ام "عجرش

 ولعلا ةفص تابثإ ين ةمادق نباو ۳۹٤/١١ دادغب خيرات يف بيطخلا هاور (۱)

 .ولعلا ةفص تابثإ ىلع هقيلعت يف ردبلا ردب خيشلا هفعضو ۸٤« :ص
 يف ةمادق نباو ٠۹/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ :نايفس نب نسحلا قيرط نم هاور (۲)

 .ميعن يبأ قيرط نم ٩۳ :ص ولعلا ةفص تابثإ

 فشك يف امك- رازبلاو ٤۳-٤ ٤« :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا هجرخأو

 ۳۹٤/۱۱. دادغب خیرات يف يدادغبلا بيطخلاو ٠٠١-« /۳ راتسألا

 نع ناميلس نب قاحسإ نع يعافرلا ديزي نب دمحم ماشه وبآ قيرط نم مهلك
 .هب يزارلا رفعج يبأ

 .ولعلا ةفص تابثإ ىلع هقيلعت يف ردبلا ردب خيشلا هفعضو

 .انه لمتحم امهالكو .ليوطلا :ًاضيأ عجرشلاو ءريرسلا :عجرشلا (۳)

 . ۱۷۹/۸ برعلا ناسل :رظنا



 YYYY ةنسلا باتك

 .'«هبلق رفکو «هرعش نمآ» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاق

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع "رز نع مصاع یورو

 قوف هللاو :هلوق ىلإ يسركلا نيبو ىوصقلا ءامسلا نيب ام»)

 ."مدقت دقو «(كلذ

 نب ”مكح نب ميهاربإ انثدح ةيوهار نب قاحسإ لاقو

 مهيدي نيب نِم مهنيا م 9 :ىلاعت هلوق يف ةمركع نع هيبأ نع نابأ

)0( 

 ولعلا يف يهذلاو ٠٠١-٠١٠ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هركذ )١(

 ٥۹/۲-٠٠. شرعلا ينو .عطقنم هدانسإ :لاقو ٤۳-٤٤ :ص

 .شيبح نب رز :عوبطملا يف (۲)

 .ةيمهجلا يف باب :(۱۹) مقر بابلا دنع ءةنسلا باتك يف قبس (۳)

 ماع ةئامسمخ اهيلت يتلاو ايندلا ءامسلا نيب» :دوعسم نب هللا دبع لوق وهو

 ةئامسخ يسركلا نيبو ةعباسلا ءامسلا نيبو ماع ةئامسخ ءامس لك نيبو

 زع هللاو «ءاملا قوف يسركلاو «ماع ةئامسمخ ءاملا نيبو يسركلا نيبو «ماع

 ىلع درلا يف يمرادلا :هجرخأ .«هيلع متنأ ام ملعيو «يسركلا قوف لجو

 يف يقهيبلاو ۲۲۲-۲۲۳ :ص يسيرملا رشب ىلع درلا ينو ٤٦ :ص ةيمهجلا

 ۲٤١/١-٠٤١ ديحوتلا يف ةيزخ نباو ۲۹٠/۲ تافصلاو ءامسألا

 .قبس امک مهریغو

 هححصو ."حيحصلا لاجر هلاجرو" ۸٦/١: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 . ۱۲۹/۲ شرعلا يف يذلا

 .فيرحت وهو .ميكح :عوبطملا يف )٤(

 .ًأطخ وهو .ينثدح :عوبطملا يف )٥(



AA:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نبا لاق] :لاق .(مهلِئاَمَش “عو مهنامْیآ عو مهِفلح رمو

 نم هللا نآ ملع «مهقوف نم لوقي نا عطتسي (" ""[:سابع
 ۳ "مهقوف

 ةشئاع نع ثدح اذإ قورسم ناك :رمقألا نب يلع لاقو

 ]1/٠٠۲[ هللا بيبح ةبيبح قيدصلا تنب ةقيدصلا يبتثدح :لاق

 .تاومس عبس قوف نم ةأربملا

 ينثدح مكحلا نب ميهاربإ انثدح :بيبش نب ةملس لاقو

 )١( :ةيآلا فارعألا ةروس ١١.

 .جيرختلا رداصم نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 نباو ۳۹٦/۳-۳۹۷ داقتعالا حرش يف يئاكلاللا :قاحسإ قيرط نم هجرخأ (۳)

 . ٠٠١١ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق

 نب مكحلا نب ميهاربإ هاور" :لاقو ۱۳۷/۲-١۳۸ شرعلا يف يهذلا هركذو

 ھ.| ."ةمركع نع هيبأ نع «فيعض وهو «نابأ
 يف ةمادق نباو ۲۷١ /۲ قيرفتلاو عمحجلا ماهوأ عضوم يف بيطخلا هجرخأ )٤(

 .هب رمقألا نب يلع نع ء١٠٠١ :ص ولعلا ةفص تابثإ

 نع تبثو" :لاق ثيح ء۲/٩٠٠ شرعلا باتک يف يهذلا هححصو

 .هرکذف "...قورسم

 يبأ نباو ۲٤۱/٦ هدنسم يف دمحأو ٤٤/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحخأو

 ننسلا يف يقهيبلاو ۳۹١/۲ طسوألا يف يناربطلاو ٠١١ /۲ هفنصم يف ةبيش

 .هب قورسم نع مهلك ٤٥۸/۲. ىربکلا

 فيرحت وهو .ميكح :عوبطملا يف )٥(



 YYYo0 ةنسلا باتك

 ةنجلا يف "هلم ىلع قلتسم لجر امنيب» :لاق ةمركع نع يبأ

 يف تعرزل يل نذأي هللا نأ ول :-هيتفش كرحي ل- هسفن يف لاقف

 «مهفكأ ىلع نيضباق هتنج باوبأ ىلع ةكئالملاو الإ ملعي ملف .ةنجلا
 كبر كل لوقي :هل اولاقف "ادعاق ىوتساف .كيلع مالس :نولوقيف

 :لوقي ءرذبلا اذه انعم ثعب دقو «هّئملع دقف كسفن ين ًائيش تينمت

 ىلع لابجلا لاثمأ جرخف هفلخو هيدي نيبو ًالامشو ًانیي یقلاف .رذبا

 «دآ نبا ای لک :هشرع قوف نم برلا هل لاقف ءدارأو ینمت ناک ام

 ."«عبشی ال مدآ نبا نإف

 .“يراخبلا حيحص يف هلصاو

 ."هنتم" :ةيلحلا ينو .هتلثم :عوبطملا يف (1)
 الجر نآ» :ةمرکع ثيدح هنمو" ٤/ ۹٩: ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق ؛فیرحت هلکو

 .ه.|"شارفلا وهو «لاثم عمج يه ««هلنم ىلع ًايقلتسم ناك ةنجلا لهأ نم

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 - ١٠٠١ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نباو ٠۳۳٤ /۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور (۳)

 .ًابیرق رم امک فیعض وهو «مکحلا نب میهاربإ هيف «هعاطقنا عم وهو .۱
 ثّدحُي ًاموي ناک ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ» :ةريره وبأ یور ام وهو )٤(

 «عرزلا يف هّبر نذاتسا ةنجلا لهأ نم الجر نأ :ةيدابلا لهأ نم لجر هدنعو

 رذبو عرسأف «عرزأ نآ بحأ ينکلو «یلب :لاق ؟تئش امیف تسلوأ :لاقف

 هللا لوقيف «لابجلا لاثمآ هریوکتو «هؤاصحتساو هؤاوتساو هتابن فرطلا ردابتف
 ال هللا لوسر ای :يبارعألا لاقف .ءيش كعبشي ال هنإف «مدآ نبا اي كنود :ىلاعت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲٦

 نع نايح نب لتاقم نع يراخبلا خيش دينس ريسفت ينو

 وه :لاق ((مُهُعباَر َوُه الإ الئ ىوْج نم وكي امل 'كاحضلا

 ."اوناک امنیآ مهعم هملعو هشرع ىلع

 اف دح فورعم نب نوراه افدح :همثيح يب نبا خيرات يفو

 .“ءامسلا يف تلقل ؟هلا نيأ تلئس

 باحصاأب انسلف نحن امأف «عرز باحصأ مهنإف ءًايراصنأ وأ ًايشرق الإ اذه دجت

 .«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر كحضف .عرز

 مالك باب-۳۸ «دیحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤41/۱۳ يراخبلا حيحص

 .ةنجلا لهأ عم ًبرلا

 ."ىلاعت هلوق يف" :ةدايزب .ىلاعت هلوق يف كاحضلا :عوبطملا يف ()

 .۷ :ةيآلا ةلداجملا ةروس (۲)

 نبا ربلا دبع نبا نع هلقنو ۱۳۹/۷ دیهمتلا يف ربلا دبع نبا :دینس نع هرکذ (۳)

 . ٠١١ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق

 ةعيرشلا يف يرجآلاو ٠١-٠۳ /۲۸ هریسفت يف ریرج نبا :ًالوصوم هاور نمو
 :ص هلئاسم يف دواد وبأو ۳٠٤/١ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعو ۲۸۹ :ص

 - ةنابإلا يف ةطب نباو ۳١١/۲-٠٤١ تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو ۳

 . ٠١۲-٠٠١١ /۳ -ةيمهجلا ىلع درلا ةمتت «ثلاثلا باتكلا

 ٠١۸/۲. شرعلا يف يبهذلا هدانسإ نّسحو

 نباو ٠١١/۳ داقتعالا حرش يف يئاكلاللا :ةمثيخ يبأ نبا نع هجرخأو )٤(



 Y۷ ةنسلا باتك

 ةداهشلاو بيغلا ملاع “هملع :لاق "(مُهعباَر وه (مكَعَم

 .شرعلا ىلع وهو بيغلا ملعي «ءءيش لكب طيح هملع

 هللا :لبنح نب دمحأ هللا دبع یبًأل لیق :یسوم نب فسوی لاقو

 .“داکم هنم :r کل شرعلا ىلع ٤ ین لاق ؟ناکم

 . ١٠١ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق

 .هب ةرمض نع ۲٤-۲٠ :ص دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هاورو

 . ٠١۹/۲ شرعلا يف يهذلا هححصو

 .ًاطخ وهو .مهعم :عوبطملا يف (1)

 ٤. :ةيآلا ديدحلا ةروس (۲)

 .۷ :ةيآلا ةلداجلا ةروس (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نباو ٠٠١ /۳ داقتعالا حرش يف يئاكلاللا :اهركذ ()

 ۲٤۹/۲. شرعلا يف يهذلاو ء۲۷٠١ :ص لوزنلا ثيدح حرش يف ةيميت نباو ٦

 .ةلالحلا ظفل ةدايزب .هللا معن :عوبطملا يف (1)

 .ولخي ال هملعو :عوبطملا يف (۷)

 ةجاح الو «لبق ةلالجلا ظفل داز هنأل .هيلإ رطضا «لصألا يف ال فيرحت وهو

 .قايسلا نم موهفم ىنعملا ذإ «تافيرحتلاو تادايزلا هذه ىلإ

 ۲٤۷. /۲ يهذلل شرعلا ين امك «فسوي نع لالخلا هاور (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۸

 نب دمهحأل تلق يسيقلا ميهاربإ نب دمحم يثدح :مرثألا لاقو

 يف :لاق ؟انبر فرعن فيك :هل لیق هنآ كرابملا نبا نع ىكحجب :لبنح

 . اندنع وه اذكه :دمحأ لاق «هشرع ىلع ةعباسلا ءامسلا

 مامإلا نع ةنسلا باتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع وبأ ركذو

 يتلا ةنسلا :لاق هنع يضرو هحور هللا سدق يعفاشلا هللا دبع يبأ

 "”فلحاف « "مهتيأر نيذلا ثيدحلا لهأ انباحصأ تيآرو اهيلع انآ

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب رارقإلا :امهريغو كلامو نايفس لثم مهنع

 نم برقي هئامس يف هشرع ىلع هللا ناو ...هللا لوسر ًادمحم ناو

 ركذو «ءاشي فيك ايندلا ءامس ىلإ لزني هللا نأو «ءاشي فيك هقلخ

 ةيمهجلا ىلع درلا ةمتت «ثلاثلا باتكلا- ةنابإلا يف ةطب نبا :ةياورلا هذه ركذو

 حرش يف يئاكلاللاو ء١١٠١ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نباو ۳

 يف يهذلاو ٤١/١ ةلبانحلا تاقبط يف ىلعي يبأ نباو ٠١١/۳ داقتعالا

 ۲٤۷. /۲ شرعلا

 يف ةطب نباو ٤/۲-٠ لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد يف امك- لالحخلا هاور (1)

 . ٠٠١٠١-٠١١۷ /۳ ةيمهجلا ىلع درلا ةمتت «ثلاثلا باتكلا ءةنابإلا

 يف ةمادق نباو ۲٦۷/١ ةلبانحلا تاقبط يف ىلعي يبأ نبا :ةياورلا هذه ركذو

 ١١۸. :ص ولعلا ةفص تابثإ

 ."اهيلع" ةدايزب .اهيلع مهتيأر :عوبطملا يف (۲)

 .ثتذخأف :ةمادق نبال ولعلا ةفص تابثإ يف (۳)



 وأ ةنسلا باتك

 .الیوط ًامالک

 بهاذم نع ةعرز ابأو يبأ تلأس :ًاضيأ نمحرلا دبع لاقو

 عيج يف ءاملعلا هيلع "اكردأ امو «نيدلا لوصأ يف ةنسلا لهأ

 عيمج يف ءاملعلا انكردأ :الاقف كلذ نم نودقتعي امو « "راصمألا

 :مهبهاذم “نم ناكف .ًانيو ًاماشو ًارصمو ًاقارعو ًازاجح راصمألا

 هللا مالک نآرقلاو «صقنیو [ب ]۲٠۲/ دیزی «لمعو لوق نایإلا نأ

 هللا نأو ...هللا نم هرشو هربخ ردقلاو «هتاهج عيمجب قولخ ريغ

 یلعو هباتک يف هسفن فصو امک «هقلخ نم نئاب هشرع ىلع یلاعت
 ءيش لکب طاحأ «فيک الب «ملسو هيلع هللا یلص هلوسر ناسل

 © يملا عيمسلا وَ يش هلل سبل املع
 .هققح هفعضو ء٤١٠-۲۳٠ :ص ولعلا ةفص تابثإ يف ةمادق نبا هاور (۱)

 ."فلسلا" ةدايزب .فلسلا اكردأ امو :عوبطملا يف (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (راصمألا عيج يف ءاملعلا) :ةلمج (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 )٥( :ةيآالا ىروشلا ةروس ١١.

 ميهاربإ قيقحت «يزارلا متاح يبأ نبال نيدلا داقتعاو ةنسلا لصأ باتك :رظنا (0)

 .۱۹ ء۱۷ ۱١- :ص يمزاحل ا

 تابثإ يف ةمادق نباو ء۱۷-١/١۱۷۷ داقتعالا حرش يف يئاكلاللا اهاورو

 . ۲٠١-٠٠١١ /۲ شرعلا يف يهذلاو ٠۲١-٠١١. :ص ولعلا ةفص

 ۲٠٤-۲٠٠. :ص ولعلا رصتخ يف ينابل ألا هححصو
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 تدجو :هل ةنسلا حرش باتك يف “"يربطلا مساقلا وبأ لاقو

 ىلص هللا لوسر عابتا انرايتخاو انبهذم :يزارلا متاح يبأ باتك يف

 بهاذمب كسمتلاو «مهدعب نم نيعباتلاو «هباحصأو ملسو هيلع هللا

 ءهيوهار نب قاحسإو ءلبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ لثم رثألا لهأ

 باتكلا موزلو هللا مهحر يعفاشلاو «"مساقلا ديبع يبأو

 «هقلخ نم نئاب هشرع ىلع لجو زع هللا نأ دقتعنو ...ةنسلاو
 © 4 رصبلا عيمسلا وهو ٌءيش هلك سيل

 وبآ هركذ- هللا هحر يرعشألا نسحلا يبأل ةنابإلا باتك يفو

 «هتدیقع انیبم هيف همالک یکحو هبتک نم ةدع يف رکاسع نب مساقلا
 ام :لئاق لاق نإ .شرعلا ىلع ءاوتسالا ركذ :لاق -هنع بذلاو

 امک هشرع ىلع وتسم هللا نإ :هل لوقن :لاق ؟ءاوتسالا يف نولوقت

 ملَكْلا دَعْصَي دعم هل :لاقو «(ىّوتسا شْرَعْلا ىَّلَع ْنَمْحُّرلا) :لاق

 جري مئ ؛ ضْزآلا ىلإ ِءاَمَسلا َنِم رمآلا ريدي :لاقو بطلا

 .يئاكلاللا وه (۱)

 . مالس نب" :ةدايزب .مالس نب مساقلا ديبع :عوبطملا يف (۲)

 ١١. :ةيآلا ىروشلا ةروس (۳)

 )٤( يئاکلالل داقتعالا حرش ۱/ ۰۱۸۰ ۱۸۲-۱۸۱.

 )٥( :ةيالا هط ةروس ٥.

 ٠١. :ةيآلا رطاف ةروس (7)



 YT ةنسلا باتك

 س ر

 يلعن احرص يل نبا ناَماَه اي :نوعرف نع ةياكح لاقو "لإ

 يو یّسوُم لإ ىلإ علا ِتاّواَمُسلا باسا ٭ باّبسألا لبا

 .تاومسلا قوف هللا نإ :هلوق ين ىسوم بذك .(ابذاك ٌةنظَأل

 مكب فيي نأ ِءاَمسلا يف ْنَم ميال :لجو زع لاقو

 .شرعلا اهقوف تاومسلاف « (ضزآلا

 وهف الع ام لكو تاومسلا قوف "وه شرعلا ناك املف

 يف نَم منيأأ# :لاق اذإ سيلو «تاومسلا ىلعا شرعلاف «ءامس

 وه يذلا شرعلا دار اغإو تاومسلا عيج “ينعي ءاَمُسلا

 :لاقف تاومسلا ركذ لجو زع هللا نأ یرت الا تارمسلا یلعا

 .ًاعيج نهؤلمي رمقلا نأ دري لو "ارو نهيف َرَمَقْلا ّلَعَجَو

 ءامسلا وحن اوعد اذإ مهيديأ نوعفري ًاعيج نيملسملا انيأرو
 نأ الولف «تاومسلا قوف وه يذلا شرعلا ىلع وتسم ىلاعت هللا نأل

 )١( :ةيآلا ةدجسلا ةروس ٥.

 ۳٠١-۳۷. :ناتیآلا رفاغ ةروس (۲)

 ٠١. :ةيآلا كلملا ةروس (۳)

 .ةدثاز اهلعل )٤(

 )٥( :ةيآلا كلملا ةروس ٠١.

 ."هنأ" :ةدايزب .ينعي هنأ :عوبطملا يف )١(

 ٠١. :ةيآلا حون ةروس (۷)
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 ال امك «شرعلا وحن مهيديأ اوعفري مل «شرعلا ىلع لجو زع هللا

 .”ضرألا وحن اوعد اذإ اهنوطحي
 :لصف :لاق مث

 ىنعم نإ :ةيرورحلاو ةيمهجلاو هلزتعملا نم نولئاق لاق دقو

 ءرهقو كلمو ىلوتسا هنأ "(ىّوتسا شْرَعْلا ىَّلَع ْنَمْحّرلا# :هلوق
 لاق امک- هشرع ىلع هللا نوکی نأ اودحجو «ناکم لک يف هللا نآو

 [أ /1١۳٠٠.ةردقلا ىلإ ءاوتسالا يف اوبهذو -قحلا لهأ
 ضرألاو شرعلا نيب قرف ال ناكل ءاولاق امك اذه ناك ولو

 اهيلع رداق هللاف ضرألاو «ءيش لك ىلع رداق هللا نأل ءةعباسلا

 ًايوتسم ناك ول ىلاعت هداف اعلا يف ام لك ىلعو «شوشحلا ىلعو

 ءايشألا ىلع وتسم زعو الع وهف ءاليتسالا ىنعجب شرعلا ىلع

 شوشحلا ىلعو ءامسلا ىلعو ضرألا ىلعو شرعلا ىلع :اهلك
 ءاهيلع لوتسم "ءايشألا ىلع رداق هنأل ؛هللا ىلاعت «راذقألا ىلعو

 نأ نيملسملا نم دحأ دنع زجي ملو ءاهلك ءايشألا ىلع ًارداق ناك اذإو

 ىلع ءاوتسالا نوكي نأ زجي مل ءةيلخألاو شوشحلا ىلع وتسم هللا
 نوكي نأ بجوو .اهلك ءايشألا يف ماع وه يذلا ءاليتسالا شرعلا

 ۱١۱۹-٠٠. :ص ةنابإلا (۱)

 .0 :ةيآلا هط ةروس )۲(

 .ةراشإ نودو عاد نود "اهلك" :ةدايزب .اهلك ءايشألا :عوبطملا يف (۴)



 YYTY ةنسلا باتك

 . "اهلك ءايشألا نود شرعلا صتخم ءاوتسالا ىنعم

 .عاجإلاو لقعلاو ثيدحلاو نآرقلا نم تالالد رکذ مث

 باتك يف يرعشألا بيطلا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا لاقو

 ؟ناكم لك يف هنإ نولوقتآ :لئاق لاق نإف :ًاضيأ هل ةنابإلا

 يف ربخأ امک هشرع ىلع وتسم وه لب «هللا ذاعم :هل لیق

 دعصَي هَل :لاقو (یوتسا ش هرَعْلا ىَلَع ْنَمْحرلا] :لاقف «هباتك

 يف نم شرا :لاقو «4عَقْري ُحلاَصلا ٌلََعْلاَو بيلا ُمِلكْلا

 .«ضزلا مكب فست نأ ِءاَمُسلا

 «همفو «ناسنإلا نطب يف ناکل «ناکم لک يف ناک ولو :لاق

 ديزي نأ بجولو ءاهركذ نع بغري يتلا عضاوملاو «شوشحلاو

 لطب اذإ اهناصقنب صقنيو ءنكي أ ام اهنم قلخ اذإ ءةنكمألا ةدايزب

 انني ىلإو انفلخ ىلإو ضرألا وحن هيلإ بغرن نأ حصيو ناك ام اهنم
 ."هفالخ ىلع نوملسملا عمجأ دق اذهو .انلامش ىلإو

 تسيلو 'ىنعم شرعلا ىلع" ةدايزب .ىنعم شرعلا.ىلع ءاوتسالا :عوبطملا يف (1)
 .ةنابإلا يف الو ءلصألا يف

 ٠۲۰-٠١١. :ص ةنابإلا (۲)
 ٥. :ةيالا هط ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا رطاف ةروس ٠١. )٥( :ةيآلا كلملا ةروس ٠.٠١

 يف امك ةيميت نبا مالسإلا خيش :هل ةنابإلا باتك يف ينالقابلا نع اذه لقنو )١(
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 ةقيرط انتقيرط :هتديقع يف يناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا لاقو

 نأ ...هودقتعا اميف ةمألا عاجإو ةنسلاو هللا باتكل نيعبتملا

 يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تتبث يتلا ثيداحألا

 ليثمت الو فييكت ريغ نم اهنوتبشیو اهب نولوقي هللا ءاوتساو شرعلا

 الو «هنم نونئاب قلخلاو «هقلخ نم نئاب هللا نأو «"هیبشت الو

 هئامس يف هشرع ىلع وتسم وهو مهب جزتي الو مهيف "لحي
 .هقلخو هضرأ نود

 باتك يف ربلا دبع نب رمع يبأ مالك ةياكح مدقت دقو

 .“راكذتسالا

 لقنلا تباث ثيدح اذه :لوزنلا ثيدح ركذ ال ديهمتلا يف لاقو

 ۲٠٦/٦-۲١۷. لقنلاو لقعلا ضراعت ءردو ٥ ىواتفلا عومجم

 ۲٠۰. :ص ينالقابلل دیهمتلا باتک يف وهو
 .هدنع نم "لیطعت الو" :ةدايزب .لیطعت الو هیبشت الو :عوبطملا يف )١(

 ."لاح وه سيلو" :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا يف (۲)

 .'مهيف جزتم" :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا يف (۳)

 يفو ٥-۰۱۹۱ ىواتفلا عومجم يف امك مالسإلا خيش :ميعن يبأ نع اذه لقنو (6)

 "0€ /۲ شرعلا ين يهذلاو ٠٠۲/٠ لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد

 .۲۷۹ :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نبا اهركذ امك

 نم عوبطملا يف دوجوملا امأ ءديهمتلا نم وه هلقن يذلا مالكلا نأ قبس دقو )٥(

 .رصتخغ وهف راكذتسالا



 Yo ةنسلا باتك

 نآ ىلع ليلد هيفو «هتحص يف ثيدحلا لهأ فلتخي ملو ءدانسإلا ةهج نم

 «ةعامجلا لاق امك «تاومس عبس قوف نم شرعلا ىلع ءامسلا يف هللا

 .'ناکم لكب هللا نإ :مهوق يف ةلزتعلا ىلع مهتجح نم وهو -
 [ب /۳٠۲].لاطأو ةعامجلا لوقل جاجتحالا ركذ مث

 نب ديعس نع متاح يبأ نب نمحرلا دبعل ةنسلا باتك ينو
 «دمحأ مامإلا خويش نم ًانيدو ًاملع ةرصبلا لهأ مامإ يعبضلا رماع

 دق «ىراصنلاو دوهيلا نم ًالوق رش مه :لاقف ةيمهجلا هدنع ركذ هنأ

 اولاقو «شرعلا ىلع هللا نأ نيملسملا عم ىراصنلاو دوهيلا عمجأ

 .ءيش شرعلا ىلع سيل :مه

 ىلع درلا باتك يف ًاضيأ متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 نأ نودقتعي مهج باحصأ :يدهم نبا نمهحرلا دبع لاق :ةيمهجلا

 نأو «ءيش ءامسلا يف سيل :اولوقي نأ نودیریو «یسوم ملکی ل هللا

 ."اولتق الإو اوبات ناف ءاوباتتسی نأ یرآ «شرعلا ىلع سیل هللا

 . ۱۲۹ ۱۲۸/۷ دیهمتلا (۱)

 ةيميت نبا مالسإلا خيشو ء١٠١-١٠ :ص دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هركذ (۲)

 ۲١١/١ لقنلاو لقعلا ضراعت ءردو ٠٠/١ ىواتفلا عومجم يف امك

 .۲۰۷/۲ شرعلا يف يهذلاو

 ۲٠١. :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نبا هركذو

 ‹۲۷-۲۸ :ص يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخو «۷ ٩/ ءايلوألا ةيلح :يف هرظنا (۳)
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 :لاق يراخبلاو دمحأ مامإلا خيش يلع نب مصاع نع يكحو

 ابر ءامسلا ي نآ نمؤي ال نآ همالک نم نيبتف ًايمهج ترظان

 لقنلاو لقعلا ضراعت ءردو ء١۲٠-١/۹٠١ دمحأ نب هللا دبعل ةنسلاو

 ٦. ۷يهذلل شرعلاو ۲/ ۲۰۰.

 .هححصو ۲٠٤١-۲٠١. :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نبأ هركذو

 . ۱٦۸/١ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هاور (۱)

 لقعلا ضراعت ءرد ينو ٠۳/١ ىواتفلا عومجم يف امك ةيميت نبا هركذو
 .۲۳۰ /۲ شرعلا ي يهذلاو ١/ ۲٠١ لقنلاو

 .۲۱۸ :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف ميقلا نبا هركذو



 YY ةنسلا باتك

 “"ةيؤرلا يف باب
 خيشلا لاق مث ""عبصإلا عضو ثيدح ىلإ ثيداحألا ركذ

 نع يرعشألا ىسوم يبأ نع نيحيحصلا يف اجرخآ دقو :نيدلا سمش
 ءامهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنج» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ىلإ اورظني نآ نيبو موقلا نيب امو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنجو

 ."«ندع ةنج يف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ ىلاعتو كرابت مهبر

 يتآلا ثيدحلا نأ الإ )۲١(. :مقر بابلا 4۷ ٥/ دواد يبأ ننس يف بابلا اذه (۱)

 باب-۱۹ :يآ «هلبق يذلا بابلا رخآ دواد يبآ ننس نم عوبطملا يف وه هركذ

 .ةيمهجلا يف

 .ملعيلف ءةيؤرلا يف باب-١۲ :يف ۱۲١/۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخم يف وهو

 للا إال :ةيكلا هذه أرقي ةريره ابأ تعمس :لاق ةريره يبأ ىلوم ريج نب ميس ثيدح وه (۲)
 ٥۸[. :ءاسنلا] (اريرصت ًاعيمتس :هلوق ىلإ ء(اهلهَأ ىلإ تائاملا اود نأ مكرم

 يتلاو «هنذآ ىلع هماهبإ عضي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیار» :لاق

 اهؤرقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیآر :ةريره وبآ لاق .هنیع ىلع اهیلت

 ينعي يصب حمس هللا نإ :ينعي :ئرقملا لاق سنوي نبا لاق .«هيعبصأ عضيو

 .ةيمهجلا ىلع در اذهو :دواد وبأ لاق .ًارصبو ًاعمس هلل نأ

 0 :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ءنحرلا ةروس-١٠ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ٤٩١ /۸ يراخبلا حيحص (۳)

 .(ناج اًمهِنوُد نمو باب-١

 يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب-١۸ «ناميإلا باتك يف 1۳/۱ ملسم حیحصو
 .ىلاعتو هناحبس مهبر ةرخآلا
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 هيلع هللا ىلص ينلا نع بيهص نع ملسم حيحص ينو
 كرابت هللا لوقي لاق ءةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ» :لاق ملسو

 لأ ءانهوجو ضْيبت ملا :نولوقيف ؟مكديزأ ايش نودیرت :یلاعتو
 اوطعأ امف «باجحلا فِشكيف :لاق ؟رانلا نم انيجنتو ةنجلا انلخدت

 ةيآلا هذه الت مث «لجو زع مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ ًبحا ايش
 .”«"4ًةدايزَو ىتسحْلا اوتسخأ يدلل

 لوسر اي :اولاق ًاسان نآ» :ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ةمايقلا موی انبر یرن له هللا

 له :لاق هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له

 مكنإف :لاق ال :اولاق ؟باجح اهنود سيل سمشلا يف نوراضت

 .«كلذك هنورت

 .دیعس يبا ثيدح نم هلثم نيحيحصلا ينو

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 ۲٠. :ةيآلا سنوي ةروس (۲)

 يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب-١۸ «نامإلا باتك يف ٠٦۳/١ ملسم حيحص (۳)

 .ىلاعتو هناحبس مهبر ةرخآآلا

 )٤( يراخبلا حیحص  ۳٤۲-۳٤۱/۲«ناذالا باتک يف «حتفلا عم ٠۲۹-باب

 .دوجسلا لضف

 ملسم حیحصو ٠١۳/۱- ۱١۷.ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب-١۸ ءناميإلا باتك يف

 -۸ ءاسنلا ةروس-٤ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۹۸/۸ يراخبلا حيحص ()



 ۳۹ ةنسلا باتك

 ريوث نع ليئارسإ ثيدح نم هعماج يف يذمرتلا ىور دقو

 ىلص هللا لوسر لاق :لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا تعمس :لاق

 ""هنانج ىلإ رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهآ ىندأ نإ» :ملسو هيلع هلا

 نم هللا ىلع مهمركأو ءةنس فلأ ةريسم هررسو همدخو هجاوزأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق مث «ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني

 . 4 ةَرظات ابر ىلإ رضا ٍلَِمْوَي هوجو :ملسو

 لثم دحاو ريغ هاور دقو « “بیرغ نسح ثیدح اذه :لاق

 .ًاعوفرم ليئارسإ نع اذه

 هلوق رمع نبا نع ريوث نع رججآ نب ! كللا دبع یورو
 “هعفري ملو [1/]

 .ةرذ ةلز ينعي .ةرَذ لاَقِم ُمِلْظَي ال هللا نر باب

 .ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب-١۸ «نامإلا باتك ين ١/ ۱١۷-۱۷١ ملسم حيحصو

 .اطخ وهو .هتانج :عوبطملا يف )١(

 ۲۲-۲٠. :ناتیآلا ةمايقلا ةروس (۲)

 ةروس نمو باب-١۷ «نآرقلا ريسفت باتک يف ٤٠٤/٥١ يذمرتلا عماج (۳)

 .ةمايقلا

 ۰ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نسح" :هلوق نودب ."بيرغ ثيدح اذه" :يذمرتلا عماج نم عوبطملا يف )٤(

 ٣/ ٤۹٩. داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو ٠۳٤ /۷ هفنصم يف ةبیش يبأ نبا هاور (۵)
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)1( 
 دهاجم نع ريوث نع نايفس نع يعجشألا هللا دیبع یورو

(O, 
 ."هعفري مل هلوق رمع نبا نع "

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو

 «“يليقعلا نیزر وبأو “ها دبع نب ریرج :مهنم «هباحصأ نم ةعاح

 .ضفرلاب يمر فيعض وهو «ةتخاف يبأ نبا وهو «ريوث لجأل فيعض وهو
 ٠۹۰. :ص بیذهتلا بیرقت :رظنا

 بيذهتلا بيرقت نمو «جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو .هللا دبع :لصألا يف )١(

 . ٤۲ :ص

 يف ٥۹٤/٤ يف ًاضيأو .قباسلا ثيدحلا دعب ٠٠١/١ هعماج يف يذمرتلا هاور (۲)

 .هنم باب-۷١ ءةنحلا ةفص باتك

 . ۱۹۳/۲۹ هریسفت يف ریرج نبا هاورو

 .ریوث لجأل هقباسک هلاحو

 يف ٥۹٤/٤ يف هوحنو «ثيدحلل هتياور دعب ٥/ ٤٠٤٤ يف اذه يذمرتلا مالک (۳)

 .ثيدحلا سفنل هتياور دعب .هنم باب-١١ ءةنجلا ةفص باتك

 ءديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۲۹/۳-٤۳٠ هحيحص يف يراخبلا هجرحخأ )٤(

 .(ةرظات ابر ىلإ * ةَرضاأ ٍرليَمْوَي هوجو :ىلاعت هللا هلوق باب-٤

 باب-۳۷ تالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۹/۱ هحیحص يف ملسمو
 .امهيلع ةظفاحلاو رصعلاو حبصلا يتالص لضف

 .ةيؤرلا يف باب-١۲ «ةنسلا باتک يف ۱۰۰-۹۹ ٥/ هننس يف دواد وبآ هجرخآ )٥(

 .ةيمهجلا تركنأ اميف باب-۳٠ «ةمدقملا يف ١/ ٠٤ هننس يف هجام نباو

 . "0۷ :مقرب دوأد يبأ ننس حيحص ي ينابلألا هنسحو
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 وبآو «“رباجو «" بيهصو ٠ ديعس وبأو «٠ ةريره وبأو
 مع نباو "سابع نباو ("دوعسم نب هللا دبعو سوم

 < ساي نب رامعو اح نب يدعو "یللام نب سنأو

 .قبس دقو «نيحيحصلا يف وه (1)

 .قبس دقو «نيحيحصلا يف وه (۲)

 .قبس دقو «ملسم حیحص يف وه (۳)

 يف ٣٥-٠٣ /۱ هننس يف هجام نبا هجرخأ ام اهنم ثيداحأ ةدع كلذ يف هلو )٤(

 .ةيمهجلا تركنأ اميف باب-١١ «ةمدقملا

 .۳۳ :مقر هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .بابلا لو قبس دقو «نيحيحصلا يف وه )٥(
 ىلع حيحص ثيدح اذه" :لاقو ۳۷٦/۲-۳۷۷ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ()

 .يهذلا هقفاوو «'"ظفللا اذهب هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 .۲۸۱-۲۸۲ /۱ هدنسم يف دمحآ هجرخآ (۷)

 .ًابیرف قبس امک «يذمرتلا هجرخا (۸)

 ۲٤١- هديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۳۲/۱۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۹)

 . (ةرظات اّهْبر ىلإ * ةريضا رنيّمْوَي هوجو :ىلاعت هللا لوق باب
 لهأ ىندآ باب-٤۸ نالا باتک يف ۱۸۰/۱-۱۸۱ هحیحص يف ملسمو

 .اهيف ةلزنم ةنجلا

 «بقانملا باتك يف «حتفلا عم ۷٠٦/١-۷٠۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (۰)

 .ةوبنلا تامالع باب-٥

 .رخآ عون ٦۲- ءوهسلا باتک يف ۰٦۲ ٦۲- ٦۳ /۳ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخا (۱۱)

 . ۱۲۳۷-۱۲۳۸ :مقر يثاسنلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو
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 .مهنع هللا يضر ۳ ورمع نباو «(“يراصنألا تباث نب دیزو

 يبآ نع دعس نب رماع نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ یورو
 ىّسُحْلا اوتسخأ نيل :لجو زع هللا لوق يف قيدصلا ركب

 ةدایزو . “لجو زع هللا ىلإ رظنلا ةدايزلا :لاق 6

 .وهس وهو .ورمع :لصألا يف (۱)

 :لاقو 0۱-0۱۷ كردتسملا يف مكاحلاو »41/0 هدنسم يف دمحأ هجرخآ (۲)

 ."هاجرخ لو دانسإلا حیحص ثیدح اذه"

 نياف «فيعض -ةاورلا دحأ- ركب وبأ :تلق" :هلوقب يهذلا هيلع كردتساو

 .'"؟ةحصلا

 .رمع نبا ثيدح ركذ قبس دق ذإ هتہثأ ام باوصلاو .رمع نباو :لصألا يف (۳)

 ۸/۲-٩« ريبکلا خيراتلا يف يراخبلا :هجرخا ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 ۲۳١-. :ص حاورألا يداح يف امك- يناغصلاو

 هيب نع نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب ةيمأ نع قاحسإ نب دمحم نع امهالك
 ...مكحلا نب ناورم ثّدحب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تعمس :لاق

 ءةمايقلا موي ناك اذإف» :ورمع نب هللا دبع لوق هيفو ءًافوقوم ثيدحلاركذو

 .«...ميركلا ههجو ىلإ اورظنو مهبر مم ىلجتو
 هللا نولخیل هللاو») :لاق هنع ٠٣۰-٠١۱ :ص ةيؤرلا يف ينطقرادلا هجرخأو

 هنم برقلا يف اونوكت ىتح ةلأسملا يف ًادحاو ًادحاو ةمايقلا موي مكب لجو زع

 .«بيرق ءيش ىلإ راشأو ءاذه نم برقآ
 )٤( :ةيآلا سنوي ةروس ٠٠١.

 ۰۷۹۳/۳ هدنسم يف هیوهار نب قاحسإو ۱۰٤/۱۱ هریسفت يف ریرج نبا هاور (۵)
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 .ةفيذح نع ديزي نب ملسم نع قاحسإ وبآ هاورو .
 ."عوفرم اندنع يباحصلا ريسفتو :هّللا دبع وبأ مكاحلا لاق

 هغلبو هتعمس :لاق دايز نب لضفلا ةياور يف دمحأ مامإلا لاق

 ءأديدش ًابضغ بضخف ةرخآلا ين ىرُي ال هللا نإ :لاق هنآ لجر نع
 ةنعل هيلعف ءرفك دقف «"ةرخآلا يف ىر ال هللا نإ" :لاق نم :لاق مث

 هوجو :لوقي لجو زع هللا سيلا «سانلا نم ناك نم هبضغو هللا

 مهر نع مهلا الك :لاقو 4ةرظات ابر ىلإ * ةريضات ٍليموُي

 ۲٠٠/١ ةنسلا يف مصاع يبأ نباو 44 :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلاو

 يف يرجآلاو ء٤٠٠-١١٠ :ص ةيؤرلا يف ينطقرادلاو ٠١/١. دهزلا يف داتهو

 . ٤٥١-٤١١ /۲ ديحوتلا يف ةيزخ نباو ٠١-٠١ :ص رظنلاب قيدصتلا

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هححصو

 هدنسم يف هیوهار نب قاحسإو ٠٠١/۱١ هریسفت يف ریرج نبا هاور (۱)

 يف مصاع يبأ نباو ء١٠٠٠ :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلاو ۳

 ٠١۷ :ص ةيؤرلا يف ينطقرادلاو ؛,١ دهزلا يف دانهو ۲٠٠٦/١ ةنسلا

 ٤٥١/۲. ديحوتلا يف ةيزخ نباو ٠١ :ص رظنلاب قيدصتلا يف يرجآلاو

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابل ألا هححصو

 ."لنسم يباحصلا ريسفتو" ٤/ ٥۷١: كردتسملا يف لاق (۲)

 ۲۲-۲٠. :ناتیآلا ةمايقلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا نيففطملا ةروس ٠١.
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 . "هللا نوري نينمؤملا نأ ىلع ليلد اذهف

 تلاق :لوقي هللا دبع ابأ تعمس :قاحسإ نب لبنح لاقو

 مّهلإ الك :لجو زع هللا لاقو ءةرخآلا يف ىرُي ال هللا نإ :ةيمهجلا

 زع هللا نإ الإ اذه نوکی الف «(نوُبوُجْحَمَ ونيتوپ مهر ن
 «"4ةرظائ اّهبَر ىلإ # ةَريضات رنيمْوَي هوجو :لاقو «ىري لجو

 هيلع هللا یلص ينلا نع تيور يتلا ثيداحألاو هللا ىلإ رظنلا اذهف

 ةعوفدم ريغ اهديناسأو «ةحيحص «مکبر نورت مکنإ» :ملسو

 .“ةرخآلا ين یرُب هللا نأ دهاش نآرقلاو

 يف ءيش هدنع رکذي لبنح نب دمحأ تعمس :دواد وبأ لاقو

 .رفاك وهف «ىرُب ال هللا نإ :لاق نم :لاقو بضغف ءةيؤرلا

 ركذو لوقي مساقلا ديبع ابأ تعمس :يرودلا سابعلا لاقو

 سانلا اهلقن «قح اندنع هذه :لاقف ةيؤرلا يف ثيداحألا هذه هدنع

 ٠٠٤. :ص ةعيرشلا يفو ٤۳-٤٤ :ص رظنلاب قيدصتلا يف يرجآلا هاور (1)

 ٠٠۳. /۱ ةلبانحلا تاقبط يف هرظناو

 ٠١. :ةيآلا نيففطملا ةروس (۲)

 .۲۲-۲۳ :ناتیآلا ةمايقلا ةروس (۳)

 .اهجرخت قبس دقو )٤(

 )٥( :ص رظنلاب قيدصتلا يف يرجآلا هاور ٠٤٤ :ص ةعيرشلا يفو ۲٠٤-٠٠٠١

 داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ٣/ ٥١۷.

 ۲٣۳. :ص دواد يب لئاسم (0)



YTéo ةنسلا باتك 

(DD . . 
 . ضعب نع مهضعب

 ."مهنيعاب ةمايقلا موي هللا ىلإ

 ٍايَموَي مهر نع مُهلِإ الك :لجو زع هللا لوق يف لوقي يعفاشلا

 ليلد اذه يف ناک طخسلا يف مهبجح املف :لاق ("(نوُبوُجحَمَل

 هيلإ ماقف هللا نيدآ هبو معن :لاق ؟لوقت [ب /] هب ميهاربإ

 .انهوجو تضيب مويلا «نييعفاشلا ديس اي :لاقو هسأر لبقف ماصع
 .”يعفاشلا بقانم يف مكاحلا هركذ

 ينطقرادلاو ٠٠٠١ :ص ةعيرشلا يفو ٠١ :ص رظنلاب قيدصتلا يف يرجآلا هاور ()
 ٠۲١. /۳ داقتعالا حرش يف يئاکلاللاو 1۸-1۹ :ص تافصلا يف

 وبآو ٠٠٤ :ص ةعيرشلا ينو ٤١ :ص رظنلاب ققيدصتلا يف يرجآلا هاور (۲)

 ٠٠٠/۳. داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ۳۲٠/۲ ةيلحلا يف ميعن

 ٠٠١. :ةيآلا نيففطملا ةروس (۳)

 لوق نود ۱١١. :ص داقتعالا ينو ١/ ٤٠ نآرقلا ماکحآ يف يقهيبلا هاورو )٤(
 .هدعب امو مجنلا يبآ

 .يعفاشلا نع عيبرلا نع ء٠٠ ٤40۸/۳ داقتعالا حرش يف يئاكلاللا هركذ هوحنو



ASةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 [٠ ةيمهجلا ىلع درلا يف باب]
 ."لوزنلا ثیدذدح دواد وب رکذ مث

 .نوقابلا هجرخأو :يرذنملا لاق

 .(۲۱) :مقر بابلا ٥-۱۰۲ دواد يبأ ننس (۱)

 .يتالا هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح دنع

 نم عوبطملا عم ًايشمت «حيضوتلل هتدز امنإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (۲)
 وه يتآلا ةريره يبأ ثيدحو .بيوبتلا اذه تذخأ هنم ذإ «دواد يبأ ننس

 .بابلا اذه يف لخاد
 اپر لزنی» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ ةريره يبآ ثيدح وه (۳)

 ينوعدي نم :لوقيف ءرخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك
 .«؟هل رفغاف ينرفغتسي نم ؟هیطعاف ينلاسي نم ؟هل بیجتسأف

 ٠٠١- ديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۷۳/۱۳ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو
 للا مالك اولد نأ نوُديرُي» :یلاعت هللا لوق باب
 باب-٤۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۱/١ هحيحص يف ملسمو
 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا
 ."حيحص نسح" :لاقو .باب-۷۹ «تاوعدلا باتک ين ٥/ 1٩۲ هعماج يف يذمرتلاو
 يأ يف ءاج ام باب-۱۸۲ ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٤١ /۱ هننس يف هجام نباو
 .لضفأ ليللا تاعاس

 يراخبلا هجرخآو" :لاق ثيح ۱۲۲/۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخ (6)

 ."هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو

 ٠۲٤/١. يئاسنلل ىربکلا ننسلا يف وهو
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 ىلإ لجو زع هللا لزني» هيف ملسمل ظفل ينو :ليذملا خيشلا لاق

 انآ كلم ا انآ :لوقيف لوألا ليللا ثلث يضمي ىتح ةليل لك ايندلا ءامس

 نم «هيطعاف ىنلاسي يذلا اذ نم «هل بيجتساف ينوعدي يذلا اذ نم كللا
 .«جفلا ءيضي یتح كلذك لازي الف «هل رفغأف ينرفغتسي يذلا اذ

 هللا لزني «هاثلث وأ ليللا رطش ىضم اذإ» ملسمل رخآ ظفل ينو

 عاد نم له ؟یطعُب لئاس نم له :لوقیف ایندلا ءامس ىلإ یلاعتو كرابت

 ٠«حبصلا رجفتي یتح ؟هل رفغیف رفغتسم نم له ؟هل باجتسیف
 ينلاسي وآ «هل بيجتساف ينوعدي نم» ملسل رخآ ظفل ينو

 ."«مولظ الو میدع ريغ ضرّقُي نم :لوقی مث «هیطعاف

 نم “[:لوقی] یلاعتو كرابت هيدي طسبي مث» هل رخآ ظفل ينو
 )0( . و
 . «مولظ الو میدع ريغ ضرقی

 باب-٤۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۲/١ ملسم حيحص (۱)

 .هيف ةباجإللاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 باب-١۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۲/۱ ملسم حيحص (۲)

 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 باب-١۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۲/۱ ملسم حیحص (۳)

 .هيف ةباجإللاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 .ملسم حيحص نم نيفوقعملا نيب ام )٤(

 )٥( ملسم حیحص ٥۲۲/۱ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ۲١-باب

 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۸

 هللا يضر ةريره يبأو ديعس يبأ نع ًاضيأ ملسم حيحص ينو
 یتح لھ یلاعت هللا نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :الاق امهنع

 ؟رفغتسم نم له :لوقيف ايندلا ءامس ىلإ لزن «لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ

 ."«رجفلا رجفني یتح ؟عاد نم له ؟لئاس نم له ؟بئات نم له
 "يلع نع باببلا ينو :"يذمرتلا لاق

 ("عطم نب ريبجو *ينهجلا ةعافرو “دیعس يباو

 باب-٤۲ ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ٥۲۳/١ ملسم حيحص (۱)

 .هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا

 .لاق مث يذمرتلا هاورو :ىلإ ةرابعلا تفرح عوبطملا ين (۲)

 . ۱۲۰ /۱ هدنسم يف دمحا هاور (۳)

 .قبس دقو ‹«ملسم هاور )٤(

 )٥( هدنسم يف دمحا هاور € /۱1.

 دیحوتلا باتک يف ةيزخ نبا هححصو  ."۱۳-۳١۱۲ /۱ثيداحأ جارخإ لبق هنأ اذإ

 يف امه بوب لوزنلا ١/ ۲۸۹«ماوقلا ةحيحص دنسلا ةتباث رابخأ ركذ باب :هلوقب

 لج برلا لوزن يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع قارعلاو زاجحلا ءاملع اهاور
 :ص ةعيرشلا يف يرجآلا ًاضيأ هححصو . ....ايندلا ءامسلا ىلإ ىلعو ٠۸".

 هننس يف هجام نبا هاورو ٤٤٠٥/١ ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ين ٠۸١-
 .لوزنلا ركذ هيف سيل هنآ الإ .لضفأ ليللا تاعاس يأ يف ءاج ام باب

 ديحوتلا باتك يف ةيزخ نبا هححصو ۸١/٤. هدنسم يف دمحأ هاور ()

 .۳۰۸ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ١--١١"«

 .۲۲۲/۱ مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هححصو
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 .صاعلا يبأ نب نامثعو «"ءادردلا يبأو "دوعسم نباو

 .حيحص نسح ثيدح ةريره یہ ثیدحو

 نع ةريره يبأ نع ةريثك هجوأ نم ثيدحلا اذه يور دقو

 .“ملسو هيلع هللا یلص ينلا

 .۳۸۸/۱ هدنسم يف دمحأ هاور (۱)

 :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ء١٠/١١٠ دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هححصو

A-۷ 

 :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلاو ۱۳۹/٠١ هریسفت يف ریرج نبا هاور (۲)

 :ص لوزنلا يف ينطقرادلاو ۳۲۲/۱-٠۲١ دیحوتلا يف ةيزخ نباو ٥

 حرش يف يئاكلاللاو ۲۷۹/۸-۲۸٠ طسوألا يف يناربطلاو ٠١۲-۱

 ۹٤ :ص هرصتخ يف امك- ليللا مايق ين يزورملاو ٠٤٤١/۳ داقتعالا

 .۳۸/۱-۳۹ للعلا يف يزوجلا نباو ٩۳ /۲ ءافعضلا يف يليقعلاو

 نع يظرقلا بعك نب دمحم نع يراصنألا دمحم نب ةدايز قيرط نم مهلك
 .ءادردلا يبآ نع ديبع نب ةلاضف

 دعب ءافعضلا يف يليقعلاو ٠-٠٠٥١ دئاوزلا عمجت يف يمثيها هفعضو

 .هل هجارخإ دعب يزوجلا نباو «ثيدحلل هجارحخإ

 ٥٤/۹« ريبكلا يف يناربطلاو ۳۲۱/۱-۳۲۲ دیحوتلا يف ةيزخ نبا هجرخأ (۳)

 .لوزنلا ظفل ريغب ۲۲ ٤/ دنسملا يف دمحأ دنع وهو 1١. :ص ءاعدلا يفو

 يف يرجالا ًاضيأ هححصو «قبس امك هل حيحصت ةميزخ نبا جارخإو

 ۳٠۸. :ص ةعيرشلا

 )٤( ةيزخ نبال دیحوتلا :رظنا ٠۹-۲۹۰ /۱ :ص ينطقرادلل لوزنلاو ٠٠۲-٠١٠ .



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0٠

 ٹلث یقبی نيح لجو زع هللا لزني» :لاق هنأ هنع يورو

 ."همالک ""رخآ تایاورلا حصأ وهو ««رخآلا لیللا

 O O ] تماصلا نب ةدابع نع بابلا يفو

 ءامس ىلإ لزني لجو زع هللا نإ» :ثيداحألا هذه نوركني موق اندنع

 ننسلاب انءاج نم ثيداحألا هذهب انءاج امنإ :كيرش لاقف «ايندلا
«, 

 ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع

 .”ثيداحألا هذهب لجو زع هللا انفرع امنإو «جحلاو

 .رخآ اذه :عوبطملا يف (1)

 ءاج ام باب-۳۲۹ «ةالصلا باوبأ باتک يف ۳۰۸/۲-۳۰۹ يذمرتلا عماج (۲)

 . ...لجو زع برلا لوزن يف
 .تاملك تس وأ رطس فصن رادقمب لصألا يف ضايب (۳)

 طسوألا يفو ء-١٠/٤١٠٠ دئاوزلا عمجم يف امك- ريبكلا يف يناربطلا هاور (6)

 .۳۱۲-۳۱۳ :ص ةعيرشلا يف يرجآلاو ٦

 .تماصلا نب ةدابع نع ىيحب نب قاحسإ قيرط نم مهلك
 .ةدابعو قاحسإ نيب عطقنم اذهو

 ٤۷٦/١۳. رجح نبال يرابلا حتفو ٠٠٤/٠١ دئاوزلا عمجم :رظنا

 ۳٠۸. :ص ةعيرشلا يف يرجآلا هححصو

 ةعيرشلا يف يرجاآلاو ۲۷۳/١ ةنسلا يف دمج أ نب هللا دبع :هجرحأ )٥(

 . 0٠٠٤/۳ داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ٠۳۰٢ :ص
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 هللا لوسر ةنس يف سیلو :عيبرلا ةياور يف يعفاشلا لاق

 :ةلاسملاو «لجو زع هللا ضرفب اهعابتا الإ ملسو هيلع هللا ىلص

 ."لاع عسي ال ام ةنسلا هيف تتبث دق ءيش ي فيكب

 نوغئازلا هدنع ركذ اذإ- لوقي اكلام تعمس :فرطم لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس :زيزعلا دبع نب رمع لاق :-نيدلا ين

 باتكل عابتا اهب ذخألا اننس «هدعب رومألا ةالوو ]1/٠٠٠[ «ملسو

 نم دحأل سيل هللا نيد ىلع ةوقو هللا ةعاطل لامكتساو هللا

 ىدتها نم ءاهفلاخ ءيش يف رظنلا الو ءاهليدبت الو اهرييغت قلخلا

 ريغ عبتاو اهکرت نمو ؛«روصنم وهف اهب رصنتسا نمو اتهم وهف اھب

 ."اريصم تءاسو منهج هالصأو ىلوت ام هللا هالو «نینمؤملا ليبس

 انبر لزني» :لبنح نب دمحأل تلق :روصنم نب قاحسإ لاقو

 لوقت سيلأ ««ايندلا ءامس ىلإ رخآلا ليللا ثلث ىقبي ىتح ةليل لك

 «عاد نود اهتدايز يخغبني انک امو "يبني" ةدايزب .يغبني سیلو :عوبطملا يف (1)

 .ةراشإ نودو

 ٠٠. :ص يرجآلل ةعيرشلا رظناو ٠٠١ /۲ يعفاشلل مألا (۲)

 ٤۸ ٦٤- ٦١ ۳١۷« :ص ةعيرشلا يف يرجآلا :هب فرطم قتيرط نم هاور (۳)

 وبآو ٠۳۲٤/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو .ه١٠-۲/١١١ ةنابإلا يف ةطب نباو

 ١/ ٤١-. مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم يف امك- يجزألا مساقلا

 ٠٥۷/١ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع :فّرطم قيرط ريغ نم كلام نع هاورو

 ٠٤/١. داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ١/ ٠٠٠١ ةنابإلا يف ةطب نباو
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 اوحبقت ال)) و «"«مهبر ةنحلا لهأ "ىری» و ؟ثیداحألا هذهب

 نيع مطل ىسوم نأدو «“«اهبر ىلإ رانلا تکتشا» و «(«هجولا

 ؟“«توملا كلم

 .حیحص هلک اذه :دمحأ لاقف

 .يارلا فيعض وأ عدتبم الإ هعدي الو :قاحسإ لاق

 ميهاربإ ينربخأ يئاسنلا هاور اميف نوعنصت فيكف :ليق نإف

 انثدح يبا انثدح ثايغ نب صفح نب رمع ينثدح بوقعي نبا

 .جسوكلا لئاسم نم بيوصتلاو .نوري :لصألا يف (1)

 .ةيؤرلا يف باب-١۲ :قباسلا بابلا يف هجيرخت قبس (۲)

 ۲۲۹/۱ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ۳۱۹/۲ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۳)
 .«هوجولا اوحبقت ال» :ظفلب «رمع نب هللا دبع ثیدح ثیدح نم .امهریغو

 .يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هححصو

 )٤( هحيحص يف يراخبلا هجرخآ ٦/  ۳۸١«قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ٠١-

 .ةقولخم اهنآو رانلا ةفص باب

 هحيحص يف ملسمو ١/٤۳۱-٤۳۲ ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ۳۲-

 ...رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا باب .

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 لئاضف نم باب- ٤۲ «لئاضفلا باتک ين ٤/ ۱۸٤۳ هحیحص يف ملسم هجرخآ (۵)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم .ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم

 .۳۳۳۲ :مقر ةلأسملا جسوكلا لئاسم (0)



 YYoY ةنسلا باتك

 تعمس :لاق رغألا "'ملسم وبأ انثدح قاحسإ وبأ انثدح شمعألا

 لوسر لاق :نالوقي امهنع هللا يضر يردخلا ديعس ابأو ةريره ابأ

 ليللا رطش يضمي ىتح لهي هللا نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 له ؟ هل باجتسي عاد نم له :لوقيو يداني ايدانم رمأي مث «لوألا

 ."«یطعی لئاس نم له ؟هل رفغی رفغتسم نم
 ؟مهلك تاقث دانسإلا اذهو

 !؟«لوقیف انبر لزنی» :هلوق نيبو ءاذه نيب ةافانم يأو :انلق

 ال :لوقيو .كلملا انآ :لوقي يدانملا نإ :لاقي نأ غوسي لهو

 !؟هل رفغاف ينرفغتسي نم :لوقیو .يريغ يدابع نع لاسأ

 لئاس نم له :يداني ًايدانم هللا رماي نا يف ُب ياو
 لهو ؟هل بیجتسأف ينلاسي نم :هناحبس وه لوقي مث ؟هل باجتسیف

 كلذ لوقي هيدانم رمأي نأ ناسحألاو مركلا يف غلبأ الإ اذه

 !!؟هسفنب هناحبس “هلوقیو

 «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع اهلك تاياورلا قداصتتو

 .قيفوتلا ىلاعت هّللابو «هنم حصأ وه ام بذكنو اهضعب قدصن الو

 )١( :ص بيذهتلا بيرقت رظناو .اطخ وهو .ملسم انثدح :عوبطملا يف ٠١١ .

 ) )۲يئاسنلل ىربكلا ننسلا ٠٠٤/١ .

 .عوبطملا نم طقاس ةلالجلا ظفل (۳)

 .قايسلل بسانملا وه تبا او .لوقيو :لصألا يف )٤(



otةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 “نآرقلا يف باب

 ."«يحولاب هللا ملکت اذإ» :ثیدح رکذ

 نباو “يذمرتلاو "يراخبلا هجرخاو :يرذنملا لاق مث

 يبأ نع سابع نبا ىلوم ةمركع ثيدح نم] «هوحن “هجام
 ٩٩ف ورحل ا يف مدقت دقو °[ةریره

 .(۲۲) :مقر بابلا 6٥-۱۰1 دواد يبأ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا دنع

 نب هللا دبع نع قورسم نع ملسم نع شمعألا نع ةيواعم يبأ ثيدح وه (۲)
 يحولاب هللا ملكت اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم

 الف نوقعصيف ءافصلا ىلع ةلسلسلا رجك ءةلصلص ءامسلل ءامسلا لهآ عمس

 .مهبولق نع عرف ليربج مهءاج اذإ ىتح «لیربج مهیتای یتح كلذك نولازي
 .«ىحلا قحلا :نولوقيف «قحلا :لوقيف ؟كبر لاق اذام ليربج اي :نولوقيف :لاق

 ۳۹٦٤. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 هللا لوق باب -۳۲ «دیحوتلا باتک ين «حتفلا عم ٤٦۲/۱۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .(...هَل نأ رمل إ هد ةَعاَقَشلا عفن الو :ىلاعت

 ةروس نمو» باب-١٠ «نآرقلا ريسفت باتك يف ۳۳۷/١ يذمرتلا عماج (6)

 ." حیحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .((ًأبس

 .ةيمهجلا تركنآ اميف باب-١١ «ةمدقملا يف 1۹/٠١-۷٠ هجام نبا ننس )٥(

 .يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ نم وهو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام ()

 .باب-۱ «تاءارقلاو فورحلا باتک يف ۲۸۹-۲۸۸ ٤/ دواد يبآ ننس (۷)

 . ۱۲۸/۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۸)



 Yoo ةنسلا باتك

 :هللا هر ميقلا نبا خيشلا لاق

 نع يديمحلا ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلاو يراخبلا هاورو

 يلا نع ةريره يبأ نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع نايفس
 تبرض «ءامسلا يف رمألا هللا ىضق اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص

 اذإف «ناوفص ىلع ةلسلس هناك «هلوقل ًاناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا

 قحلا لاق يذلل :اولاق ؟مكبر لاق اذام :اولاق مهبولق نع “عرف

 [ب/١٠٠] عمسلا ""قرتسم اهعمسيف «ريبكلا يلعلا وهو

 ."ثيدحلا ركذو «ضعب قوف مهضعب ءاذكه عمسلا اوقرتسمو

 نع حيبص نب ملسم نع شمعألا نع ةيواعم وبأ هاور دقو

 ءامسلل ءامسلا لهأ عمس يحولاب ملكت اذإ هللا نإر» هلوق هللا دبع

 كلذك نولازي الف نوقعصيف ءافصلا ىلع ةلسلسلا رجك ةلصلص

 لاق «مهبولق نع عرف «ليربج مهءاج اذإف «ليربج مهيتاي تح

 ٠٤٤/۳. ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا .عزفلا اهنع فشك :يأ (۱)

 .فيرحت وهو .اوقرتسم :عوبطملا يف (۲)

 ١- ءابس ةروس-٤۳ «ريسفتلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹۸ /۸ يراخبلا حيحص (۳)

 يلَعْلا وُو قَحْلا اوُلاَق مكبر لاق ادام اوُلاق مهيوُلُف نَع عرف اذإ ىَح# باب

 نمو باب-٣۳ «نآرقلا ریسفت باتک يف ۳۳۷ ٥/ هعماج يف يذمرتلا هچرحخاو

 .هب نايفس نع يندعلا رمع يبأ نبا ىيحي نب دمحم قيرط نم .أبس ةروس



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦۲ل

 نودانیف لاق «قحلا لوقیف :لاق ؟كبر لاق اذام لیربج ای :نولوقیف
 .«قحلا قتحلا

 ءامسلا لهآ عمس)») :هيف سیلو ًاعوفرم اذه يور دقو

 ."وواد وب هرکذ يذلا ثيدحلا رهو «(ءامسلل

 نب ديلولا انثدح داح نب ميعن ثيدح نم يقهيبلا ىورو
 نع ايرکز يبا [نبا] نع رباج نب ديزي نب نمرلا دبع نع ملسم ۳) ۰

 یلص هللا لوسر لاق :لاق ناعمس نب ساونلا نع ةويح نب ءاجر

 اذإو ‹«ىحو لاب ملكت «هرمأپ یح ری نأ هللا دارأ اذإ)) :ملسو هيلع هللا

 )١( ديحوتلا يف ةيزخ نبا هاور ٠٠١٠/١ ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعو ١/۲۸۱-

  ۲:ص قولخ نآرقلا لوقي نم ىلع درلا يف داجتلاو ۲"٠ يف يقهيبلاو

 تافصلاو ءامسألا ٠٥٠٦/١-٠١۷.

 ديحوتلا يف ةيزخ نبا هاورو ١/٠۲ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو

 ١/؛‹ ةمظعلا يف يناهبصألا خيشلا وبأو ۲/٤٦٤-٤٠٠ نب هللا دبعو

 ةنسلا يف دمحأ  ۲۸٠/١قول نآرقلا لوقي نم ىلع درلا يف داجنلاو

 :ص ٠۳۲ :ص دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلاو ٠١١ ىلع درلا يف يمرادلاو

 :ص ةيمهجلا ٤١ داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ۲/ ۳۳٤-٠٠.

 .هب شمعألا نع قرط نم مهلك
 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا رثألا ححصو ۳/ ۲۸۳.

 .هجیرخت قبسو (۲)

 .يقهيبلل تافصلاو ءامسألا نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۳)



 Tov ةنسلا باتك

 -ةديدش ةدعر لاق وأ- ةفجر تاومسلا تذخأ يحولاب ملكت

 اوقعص تاومسلا لهأ كلذب عمس اذإف «لجو زع هللا نم ًافوخ

 نم هللا هملکیف لیربج هسأر عفری نم لو نوکیف ءادجس هلل اورخو

 هلأس ءامسب رم املك ةكئالملا ىلع ليربج يضميف «دارأ اب هيحو

 وهو قتحلا لاق :لیربج لوقیف ؟لیربج ای انبر لاق اذام :اهتکئالم

 يهتنيف «ليربج لاق ام لثم مهلك نولوقيف :لاق .ريبكلا يلعلا

 .''«ضرألاو ءامسلا نم هناحبس هرمأ تيح يحولاب ليربج

 نع يدهم نب نمرلا دبع انثدح :لبنح نب دمحأ لاقو

 نع ةاطرأ نب ديز نع ثراحلا نب ءالعلا نع حلاص يبأ نب ةيواعم

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رذ يبا نع ریفن نب ریبج

 «هنم جرخ ام لضفأ ءيشب هللا ىلإ اوعجرت نل مكنإ» :ملسو

 .«نآرقلا ينعي

 )١( يقهيبلل تافصلاو ءامسألا ٠١١١/١-٠٠١.

 ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ۰4۱/۲۲ هریسفت يف ریرج نبا :هجرحخأو ۱/۲۲٠٣-

  ۷ديحوتلا يف ةيزخ نباو ١/ ۳٤۹-۳٤۸ردق ميظعت يف يزورملاو

 ةالصلا  ۲۳٠/١ةمظعلا يف خيشلا وباو ۲/٠٠٠-٠٠٠ يف يرجآلاو

 :ص ةعیرشلا ۲۹٤.

 .مصاع يبأ نبال ةنسلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو

 يقهيبلا هقيرط نمو «هب لبنح نب دمحأ نع ٠٠١/١ كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 ١/ ٥۷٥-٥۷٦. تافصلاو ءامسألا يف



YYoAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ."دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 نع حلاص نب ةيواعم یثدح حلاص نب هللا دبع هاور لقو

 نبا ةبقع نع ريفن نب ريبج نع ةاطرأ نب ديز نع ثراحلا نب ءالعلا

 . لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع رماع

 امهنع هاور ريفن نب ريبج نوكي نأ لمتحي :يقهيبلا لاق
 ی

 نع يملسلا نم رلا دبع يبأ نع دثرم نب ةمقلع ىورو
 نم مکریخ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق نامثع

 هللا لضفك «مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضفو «هملعو نآرقلا ملعت

 .(هنم هنأ كلذو ءهقلخ ىلع

 :نيقيرط نم يقهيبلا هاور

 ناميلس نب قاحسإ نع ينامحلا ثيدح نم :امهدحآ

 .“ةمقلع نع حارجلا انثدح يزارلا

 .يهذلا هقفاوو «ثيدحلا دعب ١/ ٠٠١ كردتسملا يف هلاق (1)

 تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا هنعو ٤٤١/١ كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 هقفاوو .هاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو 0۷0/۱

 .يهذلا

 ٥۷١/١. تافصلاو ءامسألا (۳)

 )٤( تافصلاو ءامسألا 0٥۷۹/۱.



 Y۹ ةنسلا باتك

 قاحسإ نع ينوكسلا لاهنملا نب ىلعي ثيدح نم :يناثلاو

 . هب نامیلس نبا

 . "هب قاحسإ نع دوم نب دماح ثیدح نم ًاضيأ هاورو

 [1/0٦]

 لعجف ناميلس نب قاحسإ نع بلاط يبأ نب ىیجي هاورو

 .""هريغ كلذ ىلع هعباتو ءًانيبم نمحرلا دبع ىبأ لوق نم هرخآ

 )١( تافصلاو ءامسألا ١/ ٥۸١.

 جردملا لصولل لصفلا ين يدادغبلا بيطخل ا :ًاضيأ هجرحخأو ١/٠٠۲.

 لصفلا يف بيطخلا ًاضيأ هجرخأو ۱- ۲٣٣يزارلا ديح نب دمحم نع

 .هٻ ناميلس نب قاحسإ نع

 دمصلا دبع قيرط نم ۷۸ :ص نآرقلا لئاضف يف سيرضلا نبا هجرخاو

 .هب حارجلا نع ئرقملا

 ٠١١. :ص داقتعالا يف ًاضيأ هاورو 0۷۸/١ تافصلاو ءامسألا (۲)

 ٠٠٠/۱. لصفلا يف بيطخلا :اهجرحخأ بلاط يبأ نب ىيجب ةياور (۳)

 ملعت نم مكريخ» :ثيدحلا نم عوفرملاو" ٠٠٤/١: لصفلا يف بيطخلا لاقو

 وهف هدعب ام امأو «ملسو هيلع هللا ىلص يلا مالك بسح اذه «هملعو نآرقلا

 ."يملسلا نمحرلا دبع يبأ مالك

 باتك يف «حتفلا عم 14۲/۸ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ عوفرملا ردقلا اذهو

 .هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ باب-١۲ «نآرقلا لئاضف



AEةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لاق :لاق ديعس يبآ نع ةيطع نع سيق نب ورمع یور دقو
 نع نآرقلا ةءارق هلغش نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ىلع نآرقلا لضفو «نيلئاسلا باوث لضفأ هتيطعأ «يتلاسمو يركذ

 .'«هقلخ ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس

 مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف :وهو «ىنعملا اذه يور دقو

 رمع هدانسإ يف نکلو «ةريره يبأ ثيدح نم هقلخ ىلع هللا لضفك
 ۳ ٠ دقو حبلا

 .باب-٤۲ «نآرقلا لئاضف باتک يف ۱٥۹/٩ هعماج يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 ."بیرغ نسح ثیدح اذه" :لاقو

 ٥٦۲. :مقرب يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ٤۸/٩« لماکلا يف يدع نباو ۰۲٤١ :ص همجعم يف ىلعي وبا هجرخا (۲)

 .يدع نبا قيرط نم ٥۸۳/١ تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو

 نآرقلا لضف» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع مهلك

 .«هقلخ ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس ىلع

 دمحأ نب هللا دبعو ٠۳١١-٠۳۷ :ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا هجرخأو

 بعش يف يقهيبلاو ٠۳۳۹ /۲ داقتعالا حرش يف يئاكلاللاو ١/ ٠٠١ ةنسلا يف

 ٤٠٤/۲. ناإلا

 .حبألا اهيف سيل قرط نم مهلك
 ٠١١١. :مقر ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو



 ۲۲۱ ةنسلا باتك

 “)ةعافشلا ين باب

 ."«يتمآ نم رئابکلا لهأل يتعافش» ثیدح رکذ

 يف نابح نب متاح وبأ هاورو :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق

 يلا نع رباج نع هيأ نع دمحم نب رفعج ثيدح نم هحيحص
 . يتم نم رئابكلا لهأل يتعافش» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةعافشلا ثيداحأ تدرو دقو

 فوعو «ةريره يبأو «رباجو «ديعس يبآو «سنآ :ثيدح نم ملسو

 يبآ نبا :لاقيو «ءاعدجلا نباو رذ يبأو «يعجشألا كلام نبا

 ءةفيذحو «نيصح نب نارمعو «يملسلا دبع نب ةبتعو ءاعدجلا
 .“حيحصلا ف اهلکو

 (YT) :مقر بابلا ٥ دواد يب ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع ٠۱۲۹/۷-٠٠. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 يتعافش»» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نع كلام نب سنأ ثيدح وه (۲)

 .«يتمأ نم رئابكلا لهأل

 ۳۹٠۰. :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابل ألا هححصو

 متي فوسو ءاهضعب ميقلا نبا ركذيسو .اهلك سيلو «حيحصلا يف اهرثكأ )٤(

 .اه هرکذ دنع اهجم رخت

 :انه هيلع صن امن هركذي مل امو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يعجشألا كلام نب فوع ثيدح ١-



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲

 ىلص هللا ين نأ هنع هللا يضر سنآ نع نيحيحصلا يفف

 تابتخا ينإو «هتمأل اهاعد ةوعد ي لکل» :لاق ملسو هيلع هللا

 نيبو ةنجلا يتم فصن لخدُي نآ نيب ينرّيخف يبر دنع نم ٍتآ يناتأ» :ملسو

 .ثيدحلا (...ةعافشلا ترتخاف ءةعافشلا

 .هنم باب-۳٠ «ةمايقلا ةفص باتك يف ٤/ ٥٤١-٥٤۲ هعماج يف يذمرتلا هجرخأ

 .ةعافشلا ركذ باب-۳۷ «دهزلا باتك يف ۱٤٤٤/۲ هننس يف هجام نباو

 ۳٤۸٩. :مقرب هجام نبا ننس حیحض يف ينابلألا هححصو

 يتوعد تابتخاو» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ رذ يبأ ثيدح -۲

 .«ائيش هللاب كرشي مل نمل هللا ءاش نإ ةلئان يهو «يتمأل ةعافش

 دمحأو ٤۲٤/۲ كردتسملا يف مكاحلا ٠٤/ ۳۷١ هحیحص يف نابح نبا هجرخا
 ٠٤١ ٠٤۸. / دنسملا يف

 ةنجلا لخدي») :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نأ ءاعدجلا نبا ثيدح -۳

 .ثيدحلا «ميمت ينب نم رثكأ يتمأ نم لجر ةعافشب

 .هنم باب-١١ «ةمايقلا ةفص باتك يف ٤/ ٠٤١-٥٤٠ هعماج يذمرتلا هجرخأ

 .ةعافشلا ركذ باب-۳۷ هدهزلا باتك يف ۱٤٤۳-۱٤٤٤ /۲ يف هجام نباو

 EAE :مقر هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقي يملسلا رابع نب ةبتع ثيدح ٤-

 عبي مث « باسح ريغب افلا نيعبس ةنجلا يتمآ نم لخدي نأ يندعو يبر نإ)»
 .ثيدحلا «...ًافلأ نيعبس فلأ لك

 يفو ۰۱۲۷/۱۷ ریبکلا يف يناربطلاو .۲۳۲ ۱١/ هحیحص يف نابح نبا هجرخأ

 ۱۲۹٣/۱-٠۲۷. طسوألا



 “YY ةنسلا باتك

 .'”«ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع نيحيحصلا يفو

 ينو «هتوعد ين لک لجعتف «ةباجتسم ةوعد ين لكل» :لاق ملسو

 نم هللا ءاش نإ ةلئان يهف ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد تابتخا

 ."ہلسل هظفلو .«ًائیش هللاب كرشي ال يتمأ نم تام
8 . )( 

 . هوحنب رباج ثیدح نم ملسم هاورو

 ين لكل باب-١ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم ۹4/١١ يراخبلا حيحص )١(

 .ةباجتسم ةوعد

 هلا یلص ينلا ءابتخا باب-٩۸ «نایإلا باتک ين ۱ ملسم حیحصو

 .هتمأل ةعافشلا ةوعد ملسو هيلع

 ين لكل باب-١ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم 44/١١ يراخبلا حیحص (۲)

 .ةباجتسم ةوعد

 هللا ىلص يلا ءابتخا باب-٦۸ «نامإلا باتک يف ۱ ملسم حيیحصو

 .هتمأل ةعافشلا ةوعد ملسو هيلع

 هللا ىلص ينلا ءابتخا باب-٩۸ «ناإلا باتک ين ۱ ملسم حیحص (۳)

 .هتمأل ةعافشلا ةوعد ملسو هيلع

 .باب-١ «مميتلا باتك يف «حتفلا عم ۱۹/١ هحيحص يف يراخبلا ىور دقو

 لبق ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ١/ ۳۷١-۳۷٠ هحيحص يف ملسمو

 .لوألا بابلا

 تیطعأ»» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يلا نآ هللا دبع نب رباج نع امهالک

 .«ةعافشلا تيطعأو :هيفو ...يلبق دحأ نهطعُب مل ًاسخ
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 هللا لوسر اي :تلق») :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص ينو

 ةريره ابآ اي تننظ دقل :لاق ؟ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم

 ىلع كصرح نم تيار ال كنم ىلوأ ثيدحلا اذه نع ىنلاسي ال نأ

 هللا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ «ثيدحلا

 .'«هسفن لبق نم ًاصلاخ

 یلص هلا لوسر تعمس :لاق سنآ نع يراخبلا حيحص يفو

 بر اي :تلقف تعَفش ةمايقلا موي ناك اذإ» :لوقي ملسو هيلع هللا

 ."«ملسو هيلع هللا یلص هللا

 هيلع هللا ىلص دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخي» :لاق ملسو هيلع هللا

 .«نييمنهجلا نومسُيو ةنجلا نولخديف «ملسو

 ةفص باب-١١ «قاقرلا باتك يف «حتفلا عم ١ يراخبلا حيحص (۱)

 .رانلاو ةنحلا

 .لوقأ :يراخبلا حيحص يف (۲)

 برلا مالك باب-١۳ «ديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٤۸١/١١ يراخبلا حيحص (۳)

 .مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع
 ةفص باب-١١ «قاقرلا باتك يف «حتفلا عم ٤٤٥/۱۱ يراخبلا حیحص )٤(

 .رانلاو ةنجلا



 o“ ةنسلا باتك

 رانيد نب ورمعل تلق :لاق ديز نب داح نع نيحيحصلا ينو

 هلا لوسر نع )فردی ]ب /] هللا دبع نب رباج تعمسأ

 «؟ةعافشلاب رانلا نم ًاموق جرخي هللا نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ہعن :لاق

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع نيحيحصلا ينو

 نولوقيف «كلذل نومتهيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي» :ملسو هيلع

 ثيدحلا ركذف ««اذه انناكم نم انحيري ىتح انبر ىلإ انعفشتسا ول

 ءةنحلا مهلخدأو رانلا نم مهجرخأف ےادح يل دحیف عفش مث») :هيفو

 :يل لاقي مث «يعدي نآ هللا ءاش ام ینعديف ادجاس عقأف دوعأ مث

 عفرأف .عفشت عفشا «هطعت لسو عَمْنست لق «دمحم اي كسأر عفرا

 ادح يل حيف «عفشأ مث «هينملعي ديمحتب يبر دمحأف يسار

 .ثيدحلا يقاب ركذو ««ةنجلا مهلخدأو رانلا نم مهجرخأف

 .ةراشإ نود ةداعلاكو «عاد نود «"ثيدحب" :ةدايزب .ثيدحب ثدحم :عوبطملا يف (1)

 ةفص باب-١١ «قاقرلا باتك يف «حتفلا عم ٤٤٤/١١ يراخبلا حيحص (۲)

 .رانلاو ةنجلا

 .اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب-٤۸ «ناميإلا باتك يف ۱۷۸/١ ملسم حیحصو

 باب-۹١ «دیحوتلا باتک يف «حتفلا عم ٤0۳-٤٠٤ /۱۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .(يديب تقَلَح امل :یلاعت هللا لوق

 ةنجلا لهأ ىندأآ باب-٤۸ نالا باتك يف ۱۸۰/۱-۱۸۱ ملسم حیحصو

 .اهيف ةلزنم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲۹٦

 هللا ىلص ينلا نع سنأ ثيدح نم ًاضيأ نيحيحصلا ينو
 «ضعب يف مهضعب سانلا جام ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق ملسو هيلع

 :لاقیف «يتمآ يتم بر اي لوقاف» :لاقو «ثیدحلا رکذو «مدآ نوتایف

 «ناميإ نم ةريعش وأ ةرب نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نمف قلطنا

 دماحلا كلتب هدمحأف يبر ىلإ عجرأ مث لعفاف قلطنأف ءاهنم هجرخأف
 كل عمسُي لقو كسار عفرا دمح اي :يل لاقيف ءادجاس هل رخأ مث

 :يل لاقيف .يتمآ يتمآ بر اي :لوقاف .عفشت عفشاو هطعت لسو

 هجرخأف نايإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق ين ناك نمف قلطنا

 رخا مث ءدماحلا كلتب هداف يبر ىلإ دوعأ مث «لعفاف قلطناف .اهنم

 لسو كل عمسُي لقو كسار عفرا دمحم اي :يل لاقيف ءادجاس هل

 نمف قلطنا :يل لاقيف يتم يتما بر اي :لوقاف .عفشت عفشاو هطعت

 نايإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم نم ىیندآ یندآ یندأ هبلق يف ناک

 هدمحأف ةعبارلا يف يبر ىلإ عجرأ مث لعفأف قلطناأف «رانلا نم هجرخاف

 لقو كسار عفرا دمحم اي :يل لاقيف ءأدجاس هل رخأ مث دماحلا كلتب

 نميف يل نذئا :بر اي لوقأف .عفشت عفشاو هطعت لس كل عمسي

 يئايربكو يتزعو نكلو كل كلذ سيل :لاق .هللا الإ هلإ ال لاق

 .«هللا الإ هلإ ال لاق نم نجرخأل يئايربجو يتمظعو

 .يئايربکو يتمظعو يلالجو يتزعو :عوبطملا يف (1)

(Y)يراخبلا حیحص  EAY-EA1/19باب-٦۳ ‹دیحوتلا باتک ف «حتفلا عم  



 YY“¥Y ةنسلا باتك

 ىلص هللا لوسر يتأ» :لاق ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو

 ركذف «هبجعت تناكو عارذلا هيلإ عفرف «محلب ًاموي ملسو هيلع هللا
 «يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت يتآف قلطناف» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا

 ۾ ًاثيش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ينمهليو يلع هللا حتفي مث

 عفشا هطعت لس كسار عفرا دمحم اي :لاق مث «يلبق دحأل هحتفي

 لخدأ دمحم اي :لاقیف .يتم يتمأ بر اي :لوقاف يسار عفراف .عفشت

 ةنحلا باوبأ نم نيالا باب نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم ةنجحلا

 .""«باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا ]1/۲١۷[ ءاكرش مهو

 لوسر لاق :الاق ةريره يبأو ةفيذح نع ملسم حيحص ينو

 موقيف «سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجي» ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انابأ اي :نولوقيف مدآ نوتايف «ةنجلا ممه فلز ىتح نونمؤملا

 .مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو زع برلا مالك
 ةنحلا لهآ یندآ باب-٤۸ «.نایإلا باتک ي ۸۲/۱1-۱1۸4 ملسم حیحصو

 .اهيف ةلزنم

 يب ةروس-۷ ‹ريسفتلا باتک يف «حتفلا ص YEA-TEV/۸ يراخبلا حیحص )۱(

 . (اروكش ًادبَع ناك لإ حوت َحَم انلَمَح ْنَم ةر باب-٥ «لیئارسإ

 ةنحلا لهآ یندآ باب-٤ «نامإلا باتک ي 1۸-۱۸٦ €/۱ ملسم حيحصو

 .اهيف ةلزنم

 .فيرحت وهو .فلدزت :عوبطملا يف (۲)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲۸

 مكيبأ ةئيطحخ الإ ةنجلا نم مكجرخأ لهو :لوقيف ءةنجلا انل حتفتسا

 نوتأيف» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف ««كلذ بحاصب تسل ؟مدآ

 ةنامألا لسرئو هل نذؤيف موقيف ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم

 .'ثيدحلا «محرلاو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ملسم حیحص ينو

 . "ثيدحلا ««ةنحلا يف عفشي سانلا لوأ انأ» :ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ» :ديعس يبأ نع نيحيحصلا ينو

 يتعافش هعفنت هلعل» :لاقف «بلاط وبا همع هدنع رکذ ملسو هيلع

 هنم يلغي «هيبعك غلبي رانلا نم حاضحض يف لعجيف «ةمايقلا موي

 ."«هغامد

 اي» :لاق هنأ بلطملا دبع نب سابعلا نع نيحيحصلا يفو

 بضغيو كطوحي ناك هنإف ؟ءيشب بلاط ابأ تعفن له هللا لوسر

 ةنجلا لهأ ىندأ باب-٤۸ نالا باتك يف ۱۸٦/١-۱۸۷ ملسم حیحص (۱)

 .اهيف ةلزنم

 ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب-٤۸ ءناميإلا باتك يف ۱۸۸/١ ملسم حيحص (۲)

 باب-١٤ «راصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲۳۳/۷ يراخبلا حيحص (۳)

 .بلاط يبأ ةصق

 هللا یلص ينلا ةعافش باب-١ ءناعإلا باتک ٤ ۱40/۱ ملسم حیحصو

 . ...بلاط يبأل ملسو هيلع



 كردلا يف ناكل انأ الولو «ران نم حاضحض يف وه معن :لاق !كل

 .«رانلا نم لفسألا

 :ةعافشلا نم عاونأ ةسخ ثيداحألا هذه تنمضت دقف

 ايبن ءايبنألا ىلإ سانلا اهيف بغري يتلا ةماعلا ةعافشلا :اهدحأ

 .مهماقم نم هللا مهحيری یتح «يڼ دعب
 .اهلهأل ةنجلا باب حتف يف ةعافشلا :يناثلا عونلا

 .ةنحلا مهيلع باسح ال نم لوخد يف ةعافشلا :ثلاثلا عونلا

 ديحوتلا لهآ نم موق جارخإ يف ةعافشلا :عبارلا عونلا

 .رانلا نم

 .راثلا لهأ ضعب نع باذعلا فيفخت يف :سماخلا عونلا

 :سانلا نم ٌريثك امهركذي ناعون یقبیو
 ال نأ مهيف عفشيف رانلا اوبجوتسا موق يف :امهدحأ

 .اهولخدي

 رثكأو «هيلع لدي ثيدح ىلع نآلا ىلإ فقأ مل عونلا اذهو
 بابرأ نم ديحوتلا لهأ يف ةعافشلا نأ يف ةحيرص ثيداحألا

 ٤١- ءراصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲۳۲-۲۳۳ /۷ يراخبلا حیحص (۱)

 .بلاط يبآ ةصق باب

 ىلص يلا ةعافش باب-١۹ «ناميإلا باتك يف ۱۹٤/۱-۱۹١ ملسم حیحصو

 . ...بلاط يبأل ملسو هيلع هللا
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 لبق مهيف عفشي نأ امآو «رانلا مهوخد دعب نوكت امنإ «رئابكلا

 .صنب هيف رفظأ ملف «نولخدي الف لوخدلا
 نم موقل ملسو هيلع هللا یلص هتعافش :يناثلا عونلاو

 .تاجردلا ةعفرو باوثلا ةدايز يف نينمؤملا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءاعدب هيلع لدتسُي دق اذهو

 هتجرد عفراو «ةملس يبإأل رقغا مهللا» :هلوقو ةملس يبأل

 نع هدنسب (۷*ص) هللاب نظلا نسح باتك يف ايندلا يبأ نبا ىور دق تلق (۱)

 وأ بصني» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نب هللا دبع

 يربنم ىقبيو ءاهيلع نوسلجيف بهذ نم ربانم مالسلا مهيلع ءايبنألل عضوي
 لجع بر اي :لوقأف» : هيفو ثيدحلا « ... هيلع دعقأ ال وأ ءهيلع سلجأ ال

 نم مهنمو «هللا ةمحرب ةنجلا لخدي نم مهنمف ؛نوبساحيف مهب اعديف .مهباسح

 مهب ثعُب دق لاجرل ًاكاكص ىطعأ ىتح عفشأ لازآ امف «يتعافشب ةنج لا لخدي

 بضغل رانلل تكرت ام دمحم اي :لوقي رانلا نزاخ اكلام نإ ىتح ءرانلا ىلإ

 .«ةمقن نم كتمأل كبر

 نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- لاوهألا باتك يف ًاضيأ ايندلا يبأ نبا ىورو
 نآ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هدنسب -يكرتلا ط ۱۹۰-۱۹۱ /۲۰ ریثک

 :لاق «رانلا ىلإ مهب رمأ دق ىتمآ نم موقب َرمأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 :لاق .مهب اوفقي نأ ةكئالملا رمآف :لاق .ةعافشلا كدشنن دمحم اي :نولوقيف

 موق بر اي :لوقأو دجساف يل نذآيف -لجو زع- برلا ىلع نذأتسأو قلطناف

 :لاق .مهنم جرخأف قلطنا :يل لوقيف :لاق .رانلا ىلإ مهب رمأ دق يتمأ نم

 .ثيدحلا «...جرخأ نآ هللا ءاش نم مهنم جرخاو قلطناف



 ۷1 ةنسلا باتك

 .'«نييدهملا ف

 رفغا مهللا» :ىسوم يبأ ثيدح يف ملسو هيلع هللا یلص هلوقو

 ."”«كقلخ نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعجاو ءرماع يبأ ديبعل

 دعسأ)) :ةريره يبأ ثيدح يف ملسو هيلع هللا یلص هلوق يفو

 ديحوتلا رارسأ نم رس « «هللا الإ هلإ ال لاق نم ىتعافشب سانلا

 اديحوت لمكأ ناك نمف ؛ديحوتلا ديرجتب لان اغنإ ةعافشلا نأ وهو

 رثكأ هيلع امك «عيفشلاب كرشلاب لانث اهنأ ال ءةعافشلاب ىرحأ ناك
 .نيكرشملا

 [ب /۷1٠۲.قیفوتلا هللابو

 تيملا ضامغإ يف باب-٤ ءزئانجلا باتک يف ٦۳٤/۲ هحیحص يف ملسم هاور (۱)

 .رضح اذإ هل ءاعدلاو

 باب-١٠ «يزاغملا باتك يف «حتفلا عم ۷ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور ()

 .ساطوأ ةازغ

 باب-۳۸ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۹٤۳-۱۹٤٤ هحیحص يف ملسمو

 .امهنع هللا يضر نييرعشألا رماع يبآو ىسوم يبأ لئاضف نم
 .قېس دقو (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۲

  ضوحلا باب
 يتلا ثيداحألا ركذ دعب بابلا ىلع ميقلا نبا ظفاحلا ليذ

 نم نوعبرأ ضوحلا ثيداحأ ىور دقو :لاق يرذنملا اهقاس

 باطخلا نب رمع :حيحصلا يف اهرثكأ وأ اهنم ريثكو «ةباحصلا

 ءرمع نب هللا دبعو «ةرمس نب رباجو «هّللا دبع نب رباجو «سنأو

 نب ةثراحو «ةرجع نب بعكو «رماع نب ةبقعو «سابع نب هللا دبعو

 ةفيذحو «يملسألا ةزرب وبأو «دادش نب دروتسملاو «يعازخلا بهو

 ‹مقرأ نب ديزو «يلهابلا ةمامأ وبأو ءديسأ نب ةفيذحو «ناميلا نبا

 نب لهسو «ديز نب هللا دبعو «دوعسم نب هللا دبعو «تباث نب دیزو

 «يجبانصلا هللا دبعو «يردخلا ديعس وبأو «ةلبج نب ديوسو «دعس

 نب ةرمسو «بزاع نب ءاربلاو «ةركب وبأو «ءادردلا وبأو ءةريره وبأو

 «بعک نب يبآو «نابوثو «رذ وبأو «ورمع نب هللا دبعو «بدنج

 مأو «ةشئاعو «نايفس نب بدنجو «يودعلا ةرمسو «لبج نب ذاعمو

 نب ضابرعلاو «سيق تنب ةلوخو «ركب يبأ تنب ءامسأو «ةملس

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )۲١(. :مقر بابلا ۱۰۹/۰-۱۱۲ دواد يبآ ننس (۱)

 .ضرحلا

 ‹رمع نب هللا دبع :نع ضوحلا ثيداحأ نم بابلا اذه يف دواد وبأ كلذ ركذو

 .ةزرب يبأو «كلام نب سنأو «مقرأ نب ديزو

 .۳۹۷۱-۳۹۷۵ :ماقرألاب دواد يب ننس حيحص يف ينابلألا اهححص اهلكو



 YY ةنسلا باتك

 مهريغ هاورو «يملسلا دبع نب ةبتعو «ةراص نب طيقلو «ةيراس

 . "ایا

 لكل مآ «ملسو هيلع هللا ىلص انیبنب صتخ ضوحلا لهو
 ؟ضوح ي

 يف باب-۳٠ «قاقرلا باتك يف ۱١/ ٤۷١-٤۷٤ هحيحص يف يراخبلا جرخآ (1)

 .ضرحلا

 تابثإ باب-۹ «لئاضفلا باتک يف ۱۷۹۲-۱۸۰۲ /۲ هحیحص يف ملسمو

 .هتافصو ملسو هيلع هللا یلص انیبن ضوح

 :ثيدح هيلع اقفتا اممف ءاهنم ةعومجم اجرخأ

 نب ةثراحو «هللا دبع نب بدنجو كلام نب سنآو «ركب يبأ تنب ءامسأ
 نب هللا دبعو «رمع نب هللا دبعو «دعس نب لهسو «يردخلا ديعس يبأو «بهو
 يبآو ءدادش نب دروتسملاو ءرماع نب ةبقعو «دوعسم نب هللا دبعو «ورمع

 .مهنع هللا يضر ةريره

 نب دعسو «ديسأ نب ةفيذحو «ةرمس نب رباجو «نابوث :ثيدحجج ملسم درفناو

 .مهنع هللا يضر رذ يبو ءةشئاعو ءةملس مأو «صاقو يبأ

 ليذلاو دلخ نب يقبل رثوكلاو ضوحلا يف يور ام :يف اهيقاب جيرخت يف رظناو

 «لاوكشب نب مساقلا يبأل رثوكلاو ضوحلا يف دلخ نب يقب ءزج ىلع
 اطع دمع نب رداقلا دبع روتكدلل رثوكلاو ضوحلا ثيداحأ يف كردتسملاو

 ضوحلا يف مهنع هللا يضر ةباحصلا تايورم :ناونعب ةعوبطم يهو .يفوص

 سم نع اهيفو .يفوص اطع رداقلا دبع روتكدلا جيرختو ميدقت ءرثوكلاو
 .ضوحلا ثيداحأ يف ةباحصلا نم نيتسو



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هریغ ين هيف هکرشي ال هب صتخ مظعألا ضوحل اف
 دمحأ انثدح :عماجلا يف يذمرتلا لاق دقف ءايبنألا رئاس امو

 انئدح يقشمدلا راكب نب دمحم انثدح يدادغبلا كزين نب دمحم نبا

 هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ربشب نب ديعس

 مهيأ نوهابتي مهنإو ءاضوح ين لکل نإ» :ملسو هيلع هللا یلص

 :يذمرتلا لاق .«ةدراو مهرثكأ نوكأ نأ اوجرأل ينإو ءةدراو رثكأ

 ثيدحلا اذه كلملا دبع نب ثعشألا ىور دقو «بيرغ ثيدح اذه

 نع هيف ركذي ملو السرم ملسو هيلع هللا یلص يلا نع نسحلا نع
 . "حص وهو «ةرمس

 لاق :لاق رمع نب هللا دبع ثيدح نم رازبلا دنسم ينو

 تيب نيب ام ًاضوح يل نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 انأو ءةينآ بكاوكلا ددع هيف ءنيللا نم ضيبأ «ةبعكلا ىلإ سدقملا

 ةفص يف ءاج ام باب-١٠ ءةمايقلا ةفص باتك يف ٤/ ٠٤١ يذمرتلا عماج (۱)

 .ضوحلا

 .۱۹۸۸ :مقرب يذمرتلا ننس حیحص يف ينابلألا هححصو

 ركذ امك- ايندلا يبأ نبا هاور يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا لسرملا ثيدحلا اذهو

 .نسحلا ىلإ هححصو ١١/ ٤۷١ يرابلا حتف يف ظفاحلا

 نب ماشه قيرط نم ء۲۱٠:ص دهزلا يف كرابملا نبا نع داح نب ميعن هاورو

 ين لکل نإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع ناسح

 .ثيدحلا «... ًاضوح



 YYVo ةنسلا باتك

 هتم اوعدي ين لکو «ضوح ين لکلو «.ضوحلا ىلع مکطرف

 نود وه ام هيلع دري نم مهنمو «سانلا نم مائف هيلع دري نم مهنمف

 نالجرلا هيلع دري نم مهنمو ءةباصعلا هيلع دري نم مهنمو «كلذ

 مهللا «تغلب دق مهللا لوقيف دحأ هيلع دري ال نم مهنمو «لجرلاو

 .'ٹیدحلا رکذو «اثالث تغلب دق

 يف ثيدحلا اذه دجأ ملو .ذعب عبطُب م رازبلا دنسم نم رمع نب هللا دبع دنسم (1)

 .ملعأ هلاو .يمشيهلل دئاوزلا عمجت يف الو «راتسألا فشك

 :ضوح ين لكل نأ يف بابلا يو
 «... ضوح ين لکلو «هتمآ وعدي ين لکو»» :هعفر يردخلا ديعس يبأ نع -

 .ثيدحلا

 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك-لاوهألا يف انيدلا يبأ نبا هاور

 رجح نبا لاقو ۱١/ ٤۷٥-. يرابلا حتف يف رجح نباو ۹4۹ ٤٩۷

 .' نيل هدانسإ ينو" :هبقع

 .«ءايبنألا ضايح نودريل هللا ءايلوأ نإ» :ًاعوفرم سابع نب هللا دبع نعو -

 ٤1۷/1۹- ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف امك- ًاضيأ ايندلا يبأ نبا هاور

۸~ 

 .-۱۱۸/۲-۱۱۹ ریثک نبا ریسفت يف امک- هریسفت يف هیودرم نباو

 نب نصح نع يزورملا دمحم نب نيسحلا نع دمحم نب سابع قيرط نم امهالك

 .هب سابع نبا نع رضاح نب نامثع نع بيبش نب ريبزلا نع ةبقع

 ."بيرغ ثيدح" :ريسفتلا ينو ةيادبلا يف ريثك نبا لاق مث



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۷٦

 لکل نإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق بعک نب يآ ثیدح -

 تارکس يف وهو "سي" رق ملسم ااو ... "سي" نآرقلا بلق نإو ًابلق ءيش

 نم ةبرشب ةنجلا نزاخ ناوضر هثيجب ىتح «هحور توملا كلم ضبقي مل توما

 ءناير وهو هحور توملا كلم ضبقيف «هشارف ىلع وهو اهبرشيف «ةنجلا بارش

 ىلإ جاتحب الو «ناير وهو ةمايقلا موي ثعبيو «ناير وهو هربق يف ثكميف

 .«ناير وهو ةنجلا لخدي ىتح ءايبنألا ضايح نم ضوح
 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبآ قيرط نم ٠١١: /۲ هدنسم يف باهشلا هاور

 نب ديز نب يلع نع دحاولا دبع نب دلخ نع ةبابش نع ىيحي نب ايركز نع

 .هب بعک نب يبآ نع شيبح نب رز نع ةنوميم يبآ نب ءاطعو ناعدج
 ركنم" ۳۸٠٥: /۲ نيحورجلا يف نابح نبا نع لاق «دحاولا دبع نب دلخو :تلف

 هب جاجتحالا لطبي «تاقثلا ثيدح هبشت ال ريكانم ءايشأب درفني دج ثیدحلا

 ه.١ ."تاياورلا نم مهقفاو اميف



 YYVY ةنسلا باتك

 "ربقلا باذعو ةلاأسملا ين باب

 يف سانلا مالكو «"دسجلا ىلإ حورلا ةداعإ ثيدح ركذ

 ."”يرذنملا هاكح يذلا لاهنملا

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو .(۲۷):مقر بابلا ۱۱٤/١-۱۱١ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتآلا ثيدحلا دنع .ربقلا باذعو ربقلا يف ةلاسملا

 عم انجرخ :لاق بزاع نب ءاربلا نع ناذاز نع ورمع نب لاهنملا ثيدح وه (۲)

 ربقلا ىلإ انيهتناف ءراصنألا نم لجر ةزانج يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ثيدحلا ...هلوح انسلجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجف «دحلي الو

 .ثیدحلا .(«هدسج يف هحور داعتو)) :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لوق هيفو

 .زئانجلل فوقولا-١۸ «زئانجلا باتك يف ٤/ ۳۸١ ىبتجلا يف يئاسنلا هجرخأو

 يف سولجلا ين ءاج ام باب-۳۷ «زئانج لا باتک ين ٤۹٤ /۱ هننس يف هجام نباو

 .دهاشلا لحم نود ًارصتخ هاجرخأ امهالك .رباقملا

 .۳۹۷۹ :مقرب دواد يبأ ننس حیحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 دعب يرذنملا لوقي ثيح ١٤١/۷-٠٤٤ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتحخ (۳)

 يف يراخبلا هل جرخأ دقو .ورمع نب لاهنملا :هدانسإ ينو" :ثيدحلل هجيرخت

 هكرت :دمحأ مامإلا لاقو .ةقث :نيعم نب ىيجب لاقو .ًأدحاو ًاثيدح هحيحص

 نبا لاقو .هکرت هنآ ةبعش نع يكحو .ديعس نب ىيجب هزمغو «دمع ىلع ةبعش

 نع هاور .ليوطلا ثيدحلا ءربقلا ثيدح بحاص وه ورمع نب لاهنملاو :يدع

 .ةعامجج لاهنم نع هاورو .ءاربلا نع ناذاز

 لاهنمللو .ناذاز نع لاهنملاب روهشم نسح ثيدح هنأ :يناهبصألا ىسوم وبأ ركذو

 .ھ.|'ناثیدح ملسم باتک يف ناذازلو .بسح يراخبلا باتک يف دحاو ثیدح



Y۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا ]۲١۸/][ لاق مث

 ناذاز نع ورمع نب لاهنملا نع شمعألا ربخ :يتسبلا متاح وبأ لاقو

 نب لاهنملا نع ةرامع نب نسحلا نع شمعألا هعمس «ءاربلا نع

 ."هجرخأ مل كلذلف «ءاربلا نم عمسي مل ناذازو ورمع

 نسحلا لوخدو «ءاربلاو ناذاز نيب هعاطقنا :نیتلع هل رکذف

 .لاهنملاو شمعألا نيب ةرامع نب

 نأ ربقلا باذع يف دحأ وري ملو :مزح نب دمحم وٻآ لاقو

 لاق دقو «يوقلاب سيلو ؛ورمع نب لاهنملا الإ «دسجلا ىلإ درت حورلا
 حصف مکی مئ مگنیمب م مکایحاف ًاتاومآ مٹتکو# :یلاعت

 «هل ةيآ كلذ ناك نمل الإ حورلا درت الو «طقف ناتتومو ناتايح امهنأ

 . "صن كلذب هيف ءاج نم لكو «مالسلا هيلع ىسيع ايحأ نمك
 نباو يتسبلا متاح ابأ الإ ثيدحلا اذه يف نعط ًادحأ ملعأ ملو

 :للع ثالث هاركذ ام عومجمو «مزح

 .لاهنلا فعض :اهادحإ

 .لاهنملا نم هعمسي أ شمعألا نأ :ةيناثلاو

 .ناسحإللا عم ۲۷۸/۷ نابح نبا حیحص (۱)

 . .۲۸ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 للملا يف لصفلاو ۲۸۳ :ص هداقتعا بجي اميف ةردلاو ۲۲/١ ىلحملا :رظنا (۳)

 ٥۷/٤. لحنلاو



 ۲۷۹ ةنسلا باتك

 .ءاربلا نم هعمسي مل ناذاز نأ :ةثلاثلاو

 :ادج ةيهاو للع هذهو

 .''هحيحص يف يراخبلا هل ىورف ورمع نب لاهنملا اماف -
 :ينطقرادلا لاقو ."ةقث لاهنملا :يئاسنلاو نيعم نب ىيحي لاقو

 .تاقثلا يف نابح نبا هرکذو ."قودص

 يبا نبا ن «هفيعضت يف مزح نب دمحم وبآ هدمتعا يذلاو

 .ةبعش نع دمحأ هاكحو «هکرت هنأ ةبعش نع ىکح متاح

 نأل ؛هفيعضتل ًابجوم نكي م «هکرت ببس رکذن مل ول اذھو

 يبأ نبا لاق دقو فيكف «هفعض ىلع لدي ال هل ةبعش كرت درجم

 .بيرطتلاب ةءارق توص هراد يف عمس هنأل ةبعش هكرت امنإ :متاح

 .باب ٠١- ءايبنألا ثيداحأ باتك يف «حتفلا عم ٤۷١/١ هحيحص يف هل جرخأ (۱)

 ذّوعُي ملسو هيلع هللا یلص ينلا ناک» :لاق سابع نبا نع ریبج نب دیعس نع هنع

 ذوعأ :قاحسإو ليعامسإ امهب ذّرعُي ناك امكابأ نإ :لوقيو نيسحلاو نسحلا

 .(ةَمال نيع لك نمو «ةماهو ناطيش لك نم «ةماتلا هللا تاملكب

 ۳۱۹/۱۰-۲٠". بیذهتلا بیذهتو ۳٥۷/۸ لیدعتلاو حرجلا :رظنا (۲)

 ٥۷١-٥۷١. /۲۸ لامکلا بیذهتو

 ٠۲٠/٠۰. بیذهتلا بيذهت :رظنا (۳)

 ٥۷١/۲۸. لامکلا بیذهت يف يزملا :كلذ ركذ ()
 )٥( لیدعتلاو حرجا :رظنا ٠۳۵۷ /۸ بیذهتلا بیذهتو ۳٠۹/۱۰.

 )١( لیدعتلاو حرجا ٠٠۷/۸.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۰

 توص تعمسف «لاهنملا لزنم تيتآ :لاق ةبعش نع يورو

 .تعجرف روبنطلا

 يف حدقي ال اذه نم ًائيش نأ مولعمو «هحرج ببس اذهف
 هيف لواأتم هلعلو هل ًاراتخ هب ًالاع نوکی نأ هتیاغ نل ؛هتیاور

 !؟هملع الو هنذإ الو هروضحب كلذ نوكي ال نأ نكمي دقو فيكف

 .هلاثمأو اذهب تاقثلا ثيدح دري الف ةلمحجل ابو

 :لاهنملا نيبو هيف شمعألا نيب نأ يهو ةيناثلا ةلعلا امآو -

 هلاق امك ةعامج لاهنملا نع هاور دق هنأ :اهباوجف ءةرامع نب نسحلا

 : يدع نبا

 نع بابح نب سنوي نع رمعم نع قازرلا دبع هاورف
 ."لاهنملا

 . لاهنملا نع سنوي نع ةملس نب دام هاورو

 لوخد رضي ملو ءةرامع نب نسحلا ةهج نم ةلعلا تلطبف

 .ائيش نسحلا

 بيذهتو ٥۷۱/۲۸ لامکلا بیذهتو ۳۳۰/۲ يدع نبال لماکلا :رظنا (۱)

 ۳۲١۰/٠۰. بیذهتلا

 ) )۲لماکلا ١/۳۳۱.

 .۲۹۰۵ ٤/ دمحا دنسم (۳)

 .هدنع اهجيرخت قبس دقو .ثيدحلل هجام نبا ةياور يهو )٤(



 ۲۸۱ ةنسلا باتك

 ءاربلا نم هعمسي مل ناذاز نأ يهو :ةثلاثلا ةلعلا امأو -

 :نيهجو نم اهباوجف
 حّرصو «هحيحص يف هاور ينييارفسإلا ةناوع ابأ نأ :امهدحاأ

 بزاع نب ءاربلا تعمس :لاقف ءاربلا نم هل ناذاز عامسب هيف
 ."هرکذف

 يناغاصلا انثدح مصألا نع هاور هدنم نبا نأ :يناثلاو

 نع تباث نب يدع نع بيسملا نب ىسيع "'انثدح رضنلا وبآ انربخأ
 ."”هركذف ءاربلا

 .ناذاز عبات دق تباث نب [ب /۲۰۸] يدع اذهف

 ناليغ نب دومحو لبنح نب دمحآ هاورو :ةدنم نبا لاق

 .“رضنلا يبأ نع امهريغو

 هيلع فقأ ملو ٤٥۹/۲-. رجح نبال ةرهملا فاحتإ يف امک- هناوع يبآ دنسم (۱)

 .ريثك طقس اهيفو ةميقس ةعوبطملا ةعبطلا ذإ «عوبطملا يف
 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 -€/0 مالسإلا خيش ىواتف عومجم يف امك «حورلاو سفنلا هباتك يف هاور (۳)

 ٦۸-۷٠. :ص ميقلا نبال حورلاو ٤

 .هب مصألا نع مكاحلا نع ١/ ۳١۸ ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاورو

 رضنلا وبأو .قاحسإ نب دمحم وه يناغاصلاو .بوقعي نب دمحم وه مصألاو

 .مساقلا نب مشاه وه

 )٤( مالسإلا خيش ىواتف عومجم ين امك- حورلاو سفنلا هباتك يف ٤٤٤/١.



YAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 فيصخ نع ةملس نب دمع قيرط نم ًاضيأ هدنم نبا هاورو

 .ءارلا نع دهاجم نع يرزجلا

 روهشم نسح ثيدح اذه :يناهبصألا ىسوم وبآ لاق

 .ناذاز نع لاهنماب
 .“امهربغو  کاحلاو "يعن وبآ هححصو

 هلوقل ثيدحلا اذه ةضراعم نم "دمحم وبأ هنظ ام امأو

 امهنآو «ةيآلا (مكايحأَ ًاتاومأ مُشُكو هللا نوُرُفَكَئ فيك :ىاعت
 .ریغ ال ناتتومو ناتایح

 «هربق يف ةرقتسم ةايح ايجب هنآ ثيدحلا يف سيل هنآ :هباوجف

 ۷١-۷١. :ص ميقلا نبال حورلا يف امك- حورلاو سفنلا هباتك ين (۱)
 امك يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم يف يبيدملا ىسوم يبأ نع لقنلا رظنا (۲)

 .۲۷۳ ٤/ ًاضیأ يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا ينو «قبس

 ٤۹٩/۰. یواتفلا عومجم رظنا (۳)

 )٤( كردتسملا :رظنا ۳۹/۱.
 ىواتف عومجم رظنا .حورلاو سفنلا هباتك يف هدنم نب هللا دبع وب ظفاحلاک )٥(

 ٩/ ٤۳۹. مالسإلا خيش

 .درفم فنصم يف ثيدحلا اذه قرط ينطقرادلا عمج دقو

 ۷١. :ص ميقلا نبال حورلاو ٠٤٤٦/١ مالسإلا خيش ىواتف عومجج رظنا

 .مزح نبا :يأ ()

 .۲۸ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۷)



 YYAY ةنسلا باتک

 اولاق) :ىلاعت هلوق يف اركذ ناتللا امه ةيآلا يف ناتروكذملا ناتايحلاو

 .ناترقتسم ناتایح ناتاهو «'(نْیّتتنا اتتییحأو نیت اتم ابر

 لصتي ال ضراع درف لاؤسلل خزربلا يف هيلا حورلا در امأو

 .ةثلاث ةايح دعب ةايح هب

 هللابو هوجولا نم هجوب نآرقلاو ثيدحلا نيب ةضراعم الف
 ."قيفوتلا

 يلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع نيحيحصلا يفو

 هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك نإو «ةنحلا لهأ نمف ةنحلا لهأ نم ناك نإ «يشعلاو ةادغلاب

 هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقي «رانلا لهأ نمف رانلا لهأ نم

 ."«ةمايقلا موي

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سنآ نع ملسم حیحص ينو

 )١( :ةيآلا رفاغ ةروس ١١.

 وهف ءاهدعب امو ٠٤ :ص ميقلا نبال حورلا :مزح نبا ىلع درلا يف رظناو (۲)

 .انهه ام عسوأ

 تيملا باب-۸۹ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸٦/۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .يشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرعُي

 باب-۷١ ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۱۹۹/٤ ملسم حیحصو

 . ...هيلع رانلا وأ ةنحلا نم تيملا دعقم ضرع



TYASةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 نم مكعمسي نأ هللا توعدل ءاونفادت ال نأ الول» :ملسو هيلع

 . قلا باذع

 ىلص ينلا انيب» :لاق تباث نب ديز نع اضيأ هحيحص ينو

 ذإ ءهعم نحنو هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف ملسو هيلع هللا

 نم :لاقف ء«ةعبرأ وأ ةسخ وأ ةتس رقأ اذإو ءهيقلت تداكف هب تداح

 تام ىتمف :لاق ءانأ :لجر لاقف ؟رقألا هذه باحصأ فرعي

 يف ىلتبت ةمألا هذه نإ :لاقف .كارشإلا يف اوتام :لاق ؟ءالؤه

 مكعمسي نأ لجو زع هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف ءاهروبق

 اوذوعت :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث .هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع

 :لاق .رانلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاقف .رانلا باذع نم هللاب

 .رقلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق .رقلا باذع نم هللاب اوذوعت

 ذوعن :اولاق .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت : لاق

 ةنتف نم هلاب اوذوعت :لاق .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب

 ."«لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن :اولاق .لاجدلا

 باب-١١ ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۲٠٠/٤ ملسم حيحص (۱)

 . ...هيلع رانلا وأ ةنحلا نم تيملا دعقم ضرع

 .اطخ وهو .اولاق :عوبطملا يف (۲)

 ٠۷- ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۱۹۹-۲۲۰۰ /۲ ملسم حیحص (۳)

 . ...هيلع رانلا وأ ةنحجلا نم تيما دعقم ضرع باب



 YYTAo ةنسلا باتك

 ىلص هللا لوسر جرخ» :لاق بويآ يبآ نع نيحيحصلا ينو

 دوهي :لاقف ًاتوص عمسف سمشلا تبرغ ام دعب ملسو هيلع هلل
 ١) « ۾« ٠ه ۾

 .'«اهروبق یف بذعت

 ينلا تعمس اهنآ» :دلاخ مآ نع "”يراخبلا حيحص ينو

 ."«ربقلا باذع نم ذوعتي وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 اذإ» :هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح ]۲٠۹/[ مدقت دقو

 ربقلا باذع نم :عبرأ نم هللاب ذوعتيلف هتالص يف مكدحأ دهشت

 .“ٹیدحلا ««منهج باذعو

 نم ذوعتلا باب-۸۷ «زئانحلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸٤/۳ يراخبلا حيحص )١(

 .ربقلا باذع

 باب-۷١ ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ۲۲٠٠/٤ ملسم حيحصو

 . ...هيلع رانلا وأ ةنحجلا نم تيما دعقم ضرع

 يف ملسم هجرخي مل اذه دلاخ مأ ثيدح نإ ذإ .وهس وهو .ملسم :لصألا يف (۲)

 ٥٠۷/١١-٠١۸. فارشألا ةفحت :رظنا .يراخبلا لب «هحيحص

 نم ذوعتلا باب-۸۷ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸٤/۳ يراخبلا حيحص (۳)

 .رقلا باذع

 نم ذوعتلا باب-۸۷ ءزئانجلا باتك يف «حتفلا عم ۲۸٤/۳ يراخبلا حيحص )٤(

 .رقلا باذع

 ام باب-١۲ «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤٠١/١ ملسم حيحصو

 .ةالصلا يف هنم ذاعتسي



Aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هللا یلص هللا لوسر نأ»» :سابع نبا نع نيحيحصلا فو

 .'"ثيدحلا ««نابذعيل امهنإ :لاقف «نيربقب رم ملسو هيلع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» :ةشئاع نع نيحيحصلا يو

 «رانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا :تارعدلا هذهب وعدي ناک ملسو

 ."فكيدحلا ««ريقلا باذعو «ربقلا ةنتفو «رانلا باذعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک» :لاق سن نع نيحيحصلا ينو

 «مرهاو نبجلاو «لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ملسو
 ."«تامملاو ايحلا ةنتف رش نمو ءربقلا باذع نم كب ذوعأو «لخبلاو

 يف ءاج ام باب-٦٥ ءوضولا باتك يف «حتفلا عم ۳۸۵ /۱ يراخبلا حيحص (1)
 .لوبلا لسغ
 ىلع ليلدلا باب-١۳ ةراهطلا باتك يف ۲٤۰/۱-۲١٠ ملسم حیحصو
 .هنم ءاريتسالا بوجوو لوبلا ةساجن

 ذّوعتلا باب-۳۹ «تاوعدلا باتک يف «حتفلا عم ۱١/ ۱۸١ يراخبلا حيحتض (۲)
 .مرغملاو مئأملا نم
 ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ۲۰۷۸/٤-۲٠۷۹ ملسم حیحصو
 .اهريغو نتفلا رش نم ذوعتلا باب-١٠ «رافغتسالاو

 ذّوعتلا باب -۳۸ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم ۱۸۰ ۱١/ يراخبلا حيحص (۳)
 .تامملاو ايحلا ةنتف نم

 ٠١- ءرافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك ين ٤/ ۲٠۷۹ ملسم حيحصو

 .هريغو لسكلاو زجعلا نم ذوعتلا باب



 YYAY ةنسلا باتك

 . ءاهاست ةشئاع تتأ ةيدوهي نأ» :ةرمع نع نيحيحصلا ينو

 هللا لوسر اي :تلقف :ةشئاع تلاق .ربقلا باذع نم هللا كذاعأ :تلاقف

 اذئاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟روبقلا يف سانلا بذعُي

 ينإ :لاقف «سمشلا تلجت دقو عفر مث» :هيفو «ثيدحلا ركذف هاب

 یلص هللا لوسر عمسأ تنكف «لاجدلا ةنتفك روبقلا يف نونتفت مكتيأر

 .«ربقلا باذعو «رانلا باذع نم ذوعتي كلذ دعب ملسو هيلع هللا

 نأ هللا ءاش ام لاقف «یحض عجرف» :يراخبلل ظفل ينو

 .'«ربقلا باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأ مث لوقي

 تفسخ») :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع نيحيحصلا ينو

 ىلع تلخدف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع سمشلا

 اهسأرب تراشاف ؟نولصي سانلا ناش ام :تلقف يلصت يهو ةشئاع

 هللا یلص هللا لوسر لاطأف .معن :تلاق ؟ةيآ :تلقف «ءامسلا ىلإ

 ءام نم ةبرق تذخاف «يشعلا ينالجت ىتح ءأدج مايقلا ملسو هيلع

 ءاملا نم يهجو ىلع وأ يسأر ىلع بصأ تلعجف [ينج ىلإ]

 مذ لا باب-۷ «ف | باتك ىف حتفلا 110/۲ ىیراخبلا حی )1(
 ںم : :  ب حص

 رقلا باذع ركذ باب-۲ «فوسکلا باتک يف ۲-٨۲۲ ملسم حیحصو

 .ملسم حيحص نم نيفوقعملا نيب ام (۲)



A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 تّلجت دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصناف :تلاق

 هللا دمحف سانلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخف «سمشلا

 هتيار دق الإ هتیار نکأ ل ءيش نم ام :دعب امآ :لاق مث هيلع ینثأو

 نونتفت مكنآأ يلإ يحوأ دق هنإو ءرانلاو ةنجلا ىتح ءاذه يماقم ين
 كلذ يآ يردآ ال- لاجدلا حيسملا ةنتف لثم وأ ًابيرق مكروبق يف
 امأف ؟لجرلا اذهب كملع ام :لاقيف مهدحأ ىتؤيف «-ءامسأ تلاق

 دمحم وه :لوقيف -ءامسأ تلاق كلذ يأ يردأ ال- نقوملا وأ نمؤملا

 .تارم ثالث ءانعطاو انبجأف «یدهاو تانیبلاب انءاج هللا لوسر

 وأ قفانملا امأو ءًاحلاص منف «هب نمؤت كنأ ملعن "[انك] دق :هل لاقيف

 تعمس يرد ال :لوقيف -ءامسأ تلاق كلذ يأ يردأ ال- باترملا

 ."«تلقف ًائيش نولوقي سانلا

 نع يلبحلا نم رلا دبع يبا ثيدح نم نابح نبا حيحص يفو
 ملسو هيلع [ب /۲۰۹] هللا یلص هللا لوسر نآ)» :ورمع نب هللا دبع

 لوسر اي انلوقع انيلع در :هنع هللا يضر رمع لاقف «ربقلا ٰيناتف ركذ

 .يراخبلا حيحصو ملسم حيحص نم نيفوقعملا نيب ام ()

 يف لاق نم باب-۲۹ «ةعمحجلا باتك يف «حتفلا عم ٤1۸/۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .دعب امأ :ءانثلا دعب ةبطخلا

 ينلا ىلع ضرع ام باب-۳ «فوسكلا باتك يف ٦۲٤/۲ ملسم حیحصو

 .راتلاو ةنجلا رمآ نم فوسكلا ةالص يف ملسو هيلع هللا ىلص



 ۸۹ ةنسلا باتك

 .""«رجحلا هيفبف :"آرمع] لاق .مويلا مكتئیهک معن :لاقف ؟هلا

 ةريره يبأ نع يربقملا ديعس ثيدح نم اضيأ هحيحص ينو
 ناسنإلا وأ مكدحأ ربق اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .ريكنلا :رخآلاو «ركنملا :امهدحأل لاقي .ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ

 «ملسو هيلع هللا ىلص دمحل ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك ام :هل نالوقیف

 «هلوسرو هللا دبع وه :لاق ءًانمؤم ناک ناف «لوقي ناک ام لئاق وهف

 انک نإ :هل نالوقیف .هلوسرو هدبع ًادمحع ناو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 نيعبس يف ًاعارذ نوعبس هربق يف هل حسف مث «كلذ لوقتل كنأ ملعنل

 هلهأ بحا الإ هظقوي ال سورعلا ةمون من :هل لاقيف هيف هل رونيو «ًاعارذ

 يرد ال :لاق ًاقفانم ناك نإو .كلذ هعجضم نم هللا هثعبي ىتح «هيلإ

 ملعنل انك نإ :هل نالوقيف .هلوقأ تنكف ًاثيش نولوقي سانلا عمسا تنك

 فلتخت ىتح هيلع مئتلتف «هيلع يمئتلا ضرألل لاقي مث كلذ لوقت كنأ

 ."«كلذ هعجضم نم هللا هثعبي یتح ًابذعم لازی الف «هعالضأ اهیف

 .نابح نبا حيحص نم نيفوقعملا نيب ام (۱)

 . ۱۷۲/۲ هدنسم يف دمحأ دنع وهو ۳۸٤. /۷ نابح نبا حیحص (۲)

 .ناسحإلا عم ۳۸٦/۷ نابح نبا حیحص (۳)

 باذع يف ءاج ام باب-۷۱ «زئانجلا باتک يف ۳۸۳ /۳ يذمرتلا عماج يف وهو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو .ربقلا

 A0٦. :مقر يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۰

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع اضيأ هحيحص ينو
 . "قلا باذع :لاق ٩ کف ةشيِعَم هَل ناف لسو

 لوسر لاق :لاق رباج نع نایفس يبا نع اضيأ هحيحص ينو
 سمشلا هل تلثم ربقلا تيملا لخد اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 .“«يلصا ينوعد :لوقيف ءاهبورغ دنع

 ىلص هللا لوسر لخد» :تلاق رشبم مأ نع اضيأ هحيحص ينو

 «مهنم روبق هيف راجنلا ينب طئاوح نم طئاح يف انآو ملسو هيلع هللا

 رقللو هللا لوسر اي :تلقف .رقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا :لوقي وهو

 .*٠«باهبلا هعمست «مهروبق يف نوبذعیل مهنإو :لاق ؟باذع

 ."یلاعت هلوق يف" ةدايزب .ىلاعت هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص :عوبطملا يف (۱)

 . ٠١١ :ةيآلا هط ةروس (۲)

 .ناسحإلا عم ۳۸۹ /۷ نابح نبا حیحص (۳)

 )٤( نابح نبا حیحص ۷/ ۳۸۰.

 هننس يف هجام نبا دنع وهو  ۱٤۲۸/۲رقلا ركذ باب-۳۲ «دهزلا باتک يف

 .ىلبلاو

 :مقرب هجام نبا ننس حیحص يف ينابلألا هنسحو ۳٤٤١.

 راصف .(رباج) :يباحصلا مسا هجام نبا ننس نم عوبطملا نم طقس :هيبنت

 فارشألا ةفحت :رظناو .السرم نايفس يبأ نع هناكو ثيدحلا ۲/۲١٠.

 .ناسحإلا عم ۳۹١ /۷ نابح نبا حیحص ()

 ١/ ۳٦۲. دمحأ دنسم يف وهو



 41 ةنسلا باتك

 هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ًاضيأ هحيحص ينو

 هل بحريو ءارضخ ةضور يفل هربق يف نمؤملا نإ)» :لاق ملسو هيلع

 اميف نوردتأ ءردبلا ةليل رمقلاك هل رونيو «ًاعارذ نيعبس هربق يف

 ةَماَيَقْلا موي هرشحئو ًاكنض ةشيعَم هَل نإ :ةيآلا هذه تلزنأ

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟كنضلا ةشيعملا ام نوردتأ “(ىّمْعأ
 ةعست هيلع طلسي هنإ هديب يسفن يذلاو «هربق يف رفاكلا باذع :لاق

 عست ةيح لكل ةيح نوعبس ؟نينتلا ام نوردتأ ءًانينت نوعستو

 ."«نوثعبي موی ىلإ هنوشدخیو هنوعسلی سور
 .ةريره يبأ نع ةريجح "نبا نع حمسلا وبأ جارد هيف

 نيعستلاو 1/٠٠١1[ ةعستلا ةصق اضيأ متاح وبأ ركذو

 ينلا نع ديعس يبأ نع مثيلا يبا نع جارد ثيدح نم ًانينت

 .ملسو هيلع هللا یلص

 )١( :ةيآلا هط ةروس ٠١١ .

 .۳۹۲ /۷ نابح نبا حیحص (۲)

 .فيحصت وهو .يبأ :لصألا يف (۳)

 ."ركنم هثيدح" ٤٤۸١ :هّللا دبع ةياور للعلا يف دمحأ مامإلا هنع لاق جاًردو (6)

 .فالخ هفیعضتو هقيثوت يفو

 .۲۰۸/۳-۲۰۹ بیذهتلا بیذهتو ۱۱۲-۱٠٥ /۳ يدع نبال لماکلا :رظنا

 جارد هیفو .۳ دمحأ دنسم يف وهو .۳۹۱ /۷ نابح نبا حیحص )٩(

 .ةقباسلا رداصملا :رظنا «هريغ نم ًافعض دشأ مشيملا يبأ يف جارد لب «هقباسك



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم ثيدح نم ًاضيأ هحيحص ينو
 اذإ تيملا نإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع

 انمؤم ناك نإف «هنع نولوي نيح مهاعن قفخ عمسي هنإ هربق يف عضو

 نع ةاكزلا تناكو «هنيي نع مايصلا ناكو ءهسأر دنع ةالصلا تناك

 فورعملاو “ةلصلاو ةقدصلا نم تاربخلا لعف ناكو «هلامش

 لوقتف هسأر لبق "نم هب یتؤیف «هیلجر دنع سانلا ىلإ ناسحإلاو

 يلبق ام مايصلا لوقيف هنيي نع ىتؤي مث «لخدم يلبق ام ةالصلا
 یتؤي مث «لخدم يلبق ام :ةاكزلا لوقتف هراسي نع یتؤی مث «لخدم
 فورعملاو ةلصلاو ةفدصلا نم تاربخلا لعف لوقيف هيلجر لبق نم

 سلجيف ؛سلجا :هل "'لاقيف «لخدم يلبق ام :سانلا ىلإ ناسحإلاو

 اذه كتيأرأ :هل لاقيف «بورغلل تيندأ دقو سمشلا هل تلثم دق

 :لوقیف ؟هیلع هب دهشت اذامو «هیف لوقت ام مكيف ناک يذلا لجرلا

 كلاسن امع انربخأ «لعفتس كنإ :نولوقيف .يلصأ ىتح ينوعد

 “دهشت اذامو «هيف لوقت ام مكيف ناك يذلا لجرلا اذه كتيأرأ :هنع

 سفن يف يتأيس امو ءنابح نبا حيحص نم بيوصتلاو .ةالصلا :لصألا يف (1)

 .ثيدحلا

 ."هب" ةملك نود :يأ .(نم یتؤیف) :نابح نبا حیحص يف (۲)

 .نابح نبا حيحص نم بيوصتلاو .لوقيف :لصألا يف (۳)

 .اطخ وهو .تدهش :عوبطملا يف (6)



 ۲۹۳ ةنسلا باتك

 نم قحلاب ءاج هنآو هللا لوسر هنا دهشآ دمح :لوقیف :لاق ؟هیلع

 كلذ ىلعو «تم كلذ ىلعو «تييح كلذ ىلع :هل لاقيف .هللا دنع

 اذه :لاقيف ءةنجلا باوبأ نم باب هل حتفي مث «هللا ءاش نإ ثعبت

 حتفي مث] ءًأرورسو ةطبغ دادزيف ءاهيف كل هللا دعأ امو ءاهنم كدعقم

 كل هللا دعأ امو اهنم كدعقم اذه :هل لاقيف .رانلا باوبأ نم باب هل

 هربق يف هل حسفي مث "اًارورسو ةطبغ دادزیف «هتیصع ول اهیف

 هتمسن لعجٌشف «هنم ئدب ال دسجلا داعیو «هیف هل رونیو ًاعارذ نوعبس

 :هلوق كلذف :لاق ءةنجلا رجش يف قلعت ريط يهو «بّيطلا مسنلا يف

 يِفَو ايلدلا ةايَحْلا يف ِتبالا لؤقْلاب اومآ َنيِذْلا هللا تبي

 «ءيش دجوي مٺ هسأر لبق نم يتأ اذإ رفاكلا نإو :لاق .(َرلا

 دجوي الف هلامش نع يتآ مث «ءيش دجوي الف هنيمي نع يت مث

 «سلجا :هل لاقيف «ءيش دجوي الف هيلجر لبق نم يتآ مث «ءيش
 ناك يذلا لجرلا اذه كتيأرأ :هل لاقيف ءًابوعرم ًافئاخ سلجيف

 ؟لجر يآ :لوقیف ؟هیلع هب دهشت اذامو ؟هیف لوقت اذام «مکیف

 .دمحع :هل لاقي یتح «همسال يدتهي الف .مکيف ناک يذلا :لاقيف

 .نابح نبا حيحص نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ةيناثلاو ىلوألا "ًارورسو ةطبغ" نيب خسانلل رظن قبس لصح دق هنآ رهاظلاو

 .ملعأ هللاو

 .۲۷ :ةيآلا ميهاربإ ةروس (۲)
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 .سانلا لاق امك تلقف ًالوق اولاق سانلا تعمس يردأ ام :لوقيف

 نم كدعقم اذه :هل لاقيف رانلا باوبأ نم باب هل حتمي مث .هللا ءاش

 باب هل حتفي مث ءًأروبثو ةرسح دادزيف ءاهيف كل هللا دعأ امو «رانلا

 امو ةنحلا نم كدعقم كلذ :هل لاقيف ]ب /۰] ةا باوبأ نم

 هيلع قّيضي مث «اروبثو ةرسح دادزيف «هتعطأ ول اهيف كل هللا دعأ

 هللا لاق ىتلا كنضلا ةشيعملا كلتو «هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق

 ةَمايِقْلا مْوَي ُهرشحلَو ًاكنض ةشيعَم هَل نافل :لجو زع
 ۳4 ا

 ٤١ ٠١. :ةيآلا هط ةروس (1)

 .ناسحإلا حم *TAY-FTA /۷ نابح نبا حیحص )۲(

 ۳۷۹/۱-۳۸٠. مکاحلل كردتسملا يف وهو



 Y4 ةنسلا باتك

 “ناریملا باپ

 ."بابلا ثیدح رکذ

 اجرخأ دقو :هللا هر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع نيحيحصلا ين

 يف ناتليقث «ناسللا ىلع ناتفيفخ «نمهحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك»

 ."«ميظعلا هللا ناحبس هدمجبو هللا ناحبس :نازيملا

 نع كلام نب سن نب رضنلا ثيدح نم يذمرتلا عماج ينو

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۲۸) :مقر بابلا ١٠١/١-١١۷ دواد يبأ ننس (1)

 .نازيملا ركذ

 . ۱٤٩/۷-۱٤١ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 ىلص هللا لوسر لاقف .تکبف رانلا ترکذ اهنآ» :ةشئاع ثيدح ثيدح وهو (۲)

 مكيلهآ نورکذت لهف «تیکبف رانلا ترکذ :تلاق ؟كيكبي ام :ملسو هيلع هللا

 الف نطاوم ةلالث يف اَمآ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي

 باتكلا دنعو «لقثي وأ هنازيم فخأ ملعي ىتح نازيملا دنع :ًادحأ حأ ركذي

 يف مآ هني يڼآ «هباتک عقی نی ملعی یتح «(ةيبابک اوارقا موا :لاقُب نیح
 .«منهج يرهظ نيب عضو اذإ طارصلا دنعو «هرهظ ءارو نم مآ «هلامش

 . ٠١۱۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض ين ينابلألا هفعضو

 لضف باب-١٠ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠١/١١ يراخبلا حيحص (۳)
 .حيبستلا

 ٠١- ءرافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ۲٠۷۲/٤ ملسم حيحصو

 .ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۲۹٦

 موي يل عفشي نآ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تلاس» :لاق هیبآ

 ؟كبلطأ نياأف هللا لوسر اي :تلق :لاق .لعاف انآ :لاقف «ةمايقلا

 كقلأ م نإف :تلق :لاق .طارصلا ىلع ينبلطت ام لوأ ينبلطا :لاق

 كقلأ مل نإف :تلق :لاق .نازيملا دنع ينبلطاف :لاق ؟طارصلا ىلع

 هذه ءيطخأ ال ينإف «ضوحلا دنع ينبلطاف :لاق ؟نازيملا دنع

 هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«نطاوملا ثالثلا

 .هجولا اذه نم الإ

 يبأ نع يرفاعملا ىيحي نب رماع نع دعس نب ثيللا ىورو
 لاق :لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس :لاق هنأ يلبحلا نمحرلا دبع

 ىلع يتمأ نم لجرب حاصي» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 لك ءالجس نوعستو ةعست هل رشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر
 اذه نم ركنتأ :هل ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث ءرصبلا دم اهنم لجس

 اندنع كل نإ ىلب :لجو زع لوقيف «بر اي ال :لوقيف ءأئيش
 هلإ ال نأ دهشأ اهيف ةقاطب هل جرخيف «كيلع ملظ ال هنإو «تانسح

 عم ةقاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف «هلوسرو هدبع ًادمحم ناو هللا الإ

 ام باب-۹ «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك يف ٥۳۷/٤ يذمرتلا عماج (1)

 .طارصلا ناش يف ءاج

 . ۱۹۸۱ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .يرفاعملا ديزي نب هللا دبع وهو (۲)



 YY4%۷ ةنسلا باتك

 يف تالجسلا عضوتف :لاق «ملظت ال كنإ :لوقيف «,تالجسلا هذه

 .'«ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف ءةفك يف ةقاطبلاو «ةفك

 نب ثيللا ريغ ثيدحلا اذه ىیور ملعأ ال :ينانكلا ةزمح لاق

 .فیدحلا نسحأ نم وهو «دعس

 نب رمع نب يلع نسحلا وبأ انربخأ يفلسلا رهاط وبأ لاق

 اذه دنع قعز دقو سلجلا ين الجر ترضح انآ :لاق ينارحلا دمحم

 . "هيلع تیلصو هتزانج تدهشو «تامو ثیدحلا

 لوسر نع ثيدحلا اذه یوری ال :يناربطلا مساقلا وہ لاق

 رماع هب درفت ءدانسإلا [1/۲۹۱] اذهب الإ ملسو هيلع هللا یلص هلل

 .همالک رخآ . یی نبا

 باتك يف ٠٠/١ هعماج يف يذمرتلا هاور ءروهشملا ةفاطبلا ثيدح اذه )١(

 :لاقو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام باب-۱۷١ «نامبإلا

 . "بیرغ نسح ثیدح'
 ةر نم یجرُب ام باب-١۳ دهزلا باتک ين ۱٤٩۷ /۲ هننس يف هجام نباو

 .ةمايقلا موي هللا

 ۲٠۲۷. :مقر يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 ٤. :ص ينانكلل ةقاطبلا ءزج (۲)

 . ٤۸ :ص يهذلل نيثدحلا مجعمو ٤ :ص ينانكلل ةقاطبلا ءزج :رظنا (۳)

 :ص ءاعدلا يفو ء١/۷۹ طسوألا مجعملا يف ثيدحلا اذه يناربطلا ىور )٤(

 .هيلع فقأ لو ءريبکلا يف هلعلو .اذه همالک هيف سیلو ٩.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۸

 نب دايز نب نمحرلا دبع نع ئرقملا نمحرلا دبع وبأ هاورو

 نع هاور ورمع نب هللا دبع نع ديزي نب هللا دبع نع يقيرفألا معنأ
 ."ةعامج ئرقملا

 :لاقو يذمرتلاو «هحيحص يف نابح نبا هجرخآ ثيدحلاو

 . "بیرغ نسح ثیدح

 شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب داح یورو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل "يني ناک دوعسم نب هللا دبع نآ

 ينلا لاقف «موقلا كحضف «ةقد هيقاس ين ناكو .كارأ نم ًاكاوس

 يسفن يذلاو «هيقاس ةقد نم مككحضي ام» :ملسو هيلع هللا یلص

 . هحیحص يف متاح وبأ هاور .«دحأ نم نازيملا يف لقثأ امهنإ هديب

 حض وم ف يدادغبلا بیطخلاو hê :ص هدنسم ف ديح نب دبع هجرخأ )۱(

 ۳/۲ قيرفتلاو عمجلا ماهوأ

 .ًاضیا هجام نبا دنع هنآ قبس امکو «يذمرتلا دنع هجيرخت قبس (۲)

 .ناسحإلا عم ٤1/۱ هحیحص يف هجرخأف نابح نبا ام

 .فيرحت وهو .زجي :عوبطملا ين (۳)

 . ٤١١/۱ دمحأ دنسم يف وهو



 4۹ ةنسلا باتك

 ٩ جراوخلا باب

 ملسم ىور دقو :هيلع ليذ مث اهرخآ ىلإ بابلا ثيداحأ ركذ

 ةنارعجلاب ”لجر ىتأ» :لاق هللا دبع نب رباج نع هحيحص £

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو «ةضف لالب بوث يفو «نينح نم ةفرصنم

 :لاقف .لدعا دمحم اي :لاقف «سانلا يطعيو اهنم ضبقي ملسو

 نكأ مل نإ ترسخو تبخ دقل «لدعأ نكأ ل اذإ لدعي نمو !كليو

 هللا لوسر اي ينعد :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع :لاقف .لدعأ

 لتقأ ينآ سانلا ثدحتي نأ هللا ذاعم :لاقف .قفانملا اذه لتقأ

 «مهرجانح زواجي ال نآرقلا نوأرقي هباحصأو اذه نإ «يباحصأ

 .«ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك هنم نوقرمي

 ينلا امنيب» :لاق ًارصتخم ثيدحلا اذه يراخبلا ىورو

 :لجر هل لاق ذإ ءةنارعجلاب ةمينغ مسقي ملسو هيلع هللا ىلص
 .“«لدعأ مل نإ تيقش دقل :لاقف «لدعا

 دواد يبأ ننس رصتخو .(۳۰) :مقر بابلا ۱۱۸/۰-۱۲۰ دواد يأ ننس (۱)

 .جراوخلا نع ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذ دقو ٠٤۸/۷-٠١١. يرذنملل

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا لجر ىتأ :عوبطملا يف (۲)

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب-١٤ «ةاكزلا باتك يف ۷٤١ /۲ ملسم حیحص (۳)

 نمو باب-١٠ «سمخلا ضرف باتك يف «حتفلا عم ۲۷٤/١ يراخبلا حيحص )٤(

 . ...نيملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا



YYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .«ترسخو تبحخ)») :نم ءاتلا حتف اذه يف باوصلاو

 نم كنيد يف يدتقت تنك نإ رساخ بئاخ نذإ كنآ :ىنعملاو

 .لداع ريغ ملاظ هنآ معزت مث هللا نيبو كنيب هلعجتو «لدعي ال

 . اذه هانعم مهفي م ءاتلا مضب هاور نمو

 لوسر دنع نحن امنيب» :لاق ديعس يبآ نع نيحيحصلا ينو

 وهو ةرصيوخلا وذ هاتأ ءأمسق مسقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 یلص هللا لوسر لاق .لدعا هللا لوسر اي :لاقف «ميمت ينب نم لجر

 ترسخو تبخ دق ؟لدعأ مل اذإ لدعی نم كليو :ملسو هيلع هللا

 هيف يل نذئا هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف ؟لدعأ مل نإ

 هل ناف هعد :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق «هقنع برضا

 عم همایصو [ب /۲۹۱] «مهتالص عم هتالص مکدحأ رقحب ًاباحصا
 مالسإلا نم نوقرمي «مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقيو «مهمايص
 «ءيش هيف دجوي الف "هلصن ىلإ | رظني ءةيمرلا نم مهسلا قري امك

 الف “هيض ىلإ رظني مث «ءيش هيف دجوي الف "هفاصر ىلإ رظنی مث

 .۲۷۹ /۱ يرابلا حتف رظناو (۱)

 1٦۲/١١. برعلا ناسل :رظنا .مهسلا ةديدح يأ (۲)
 ٠١١. /۷ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظنا .مهسلا نم لصنلا لخدم فاصلا (۴)

 ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش رظنا .مهسلا دوع وهو حذقلا وه يضنلا (6)
.110 /۷ 



 ۳۰۹ ةنسلا باتك

 هيف دجوي الف ""هذف ىلإ رظني مث -حدقلا وهو- ءيش هيف دجوي

 لثم هيدضع ىدحإ «دوسأ لجر مهتيآ «مدلاو ثرفلا قبس «ءيش

 نم ةقرف نيح ىلع نوجرخي «""ردردت ةعضبلا لثم وأ ءةأرملا يدث
 یلص هللا لوسر نم اذه تعمس ينآ دهشأف :ديعس وبآ لاق .سانلا

 ءهعم انو مهلتاق بلاط يبأ نبا يلع نأ دهشأو «ملسو هيلع هللا

 ىلع هيلإ ترظن ىتح «هب يتأف دوف سمتلاف لجرلا كلذب رمأف
 .«تعن يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعن

 يِ كرل سَم مهنيوإ# تلازنف» :يراخبللا داز

 . 4( تاقَدصلا

 .«سانلا نم ةقرف ريخ ىلع» :يلمتسملا ةياور ينو

 هللا ىلص يلا نأ» :ًاضيأ ديعس يبا نع نيحيحصلا ينو

 )١( ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظنا .مهسلا شير يهو ۷/٠٠١ .

 :رظنا .ءيجتو بهذت برطضت :هانعم ردردتو .محللا نم ةعطقلا يه ةعضبلا )۲(

 ٠١١/۷. ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش

 0٥۸. :ةيآلا ةبوتلا ةروس (۳)

 نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك يف «حتفلا عم ۳٠۳/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 .هنع سانلا رفني الئلو فلأتلل جراوخلا لاتق كرت نم باب-۷ «مهلاتقو

 جراوخلا ركذ اب-۷٤ «ةاكزلا باتك يف ۷٤٤/۲-۷٤٥ ملسم حیحصو

 .مهتافصو

 )٥( يرابلا حتف :رظنا ۳۰۹/۱۲.



Yr.ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ‹«سانلا نم ةقرف يف نوجرخب «هتمأ يف نونوکی ًاموق رکذ ملسو هيلع
 مهلتقي «قلخلا رش نم وأ «سانلا رش مه :لاق ء«قلاحتلا مهاميس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف :لاق .قحلا ىلإ نيتفئاطلا ىندأ

 ‹ضرغلا لاق وأ ءةيمرلا يمري لجرلا :ًالوق لاق وأ ءًالثم مه ملسو

 ىري الف يِضَّللا يف رظنيو «""ةريصب ىري الف لصنلا يف رظنيف
 ."(ةريصب ىري الف "قوفلا يف رظنيو «ةريصب

 ‹ناتقرف يتمآ يف نوکي» ثيدحلا اذه يف هنع رخآ ظفل يفو

 .“«قحلاب مهالوأ مهلتق يلي ءةقرام امهنيب جرختف

 ىلوأ مهلتق يلي «سانلا نم ةقرف يف ةقرام قرمت» :رخآ ينو

 .«ىحلاب نيتفئاطلا

 ىلوأ اهلتقي نيملسملا نم ةقرف دنع ةقرام قرمت» :رخآ ينو

۷ ۱10. 

 ملسم ىلع يوونلا حرش :رظنا .رتولا هيف لعجُي يذلا ّرحلا وه قوفلا (۲)

۷ 110. 

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب- ٤١ «ةاكزلا باتك يف ۷٤١ /۲ ملسم حیحص (۳)

 ظفللا اذه ريغب ديعس يبأ نع هدنع وهو «ثيدحلا اذه يراخبلا يف دجأ ملو

 .يتايس امکو «قبس امک

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب- ٤۷ «ةاكزلا باتك يف ۷٤١/۲ ملسم حيحص )٤(

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب- ٤۷ «ةاكزلا باتك يف ۷٤٦/۲ ملسم حیحص )٥(



 YF ةنسلا باتك

 .'«قحلاب نيتفئاطلا

 نيتفئاطلا برقأ مهلتقي ةفلتخ ةقرف ىلع نوجرخي» :رخآ ينو
 . قحا نم

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع يراخبلا حيحص ينو

 نم نوقرمي «مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي قرشملا لبق نم سان جرخي»

 مهسلا دوعي ىتح هيف نودوعي ال مث «ةيمرلا نم مهسلا قري امك نيدلا
 .*"ديبستلا :لاق وأ «قيلحتلا :لاق ؟مهاميس امف :ليق .هقوف ىلإ

 عفار يبآ نب هللا ديبع نع - ملسمل ظفللاو - نيحيحصلا ينو

 مكح ال :اولاق بلاط يبأ نب يلع عم وهو تجرح امل ةيرورحلا نأ

 ىلص هللا لوسر نإ «لطاب اهب ديرأ قح ةملك ":يلع لاق .هل الإ

 نولوقي ءالؤه يف مهتفص فرعأل ينإ اسان فصو ملسو هيلع هللا

 ضغخغبأ نم «هقلح ىلإ راشأو «مهنم اذه "زوجي ال مهتنسلاب ىتحلا

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب-۷٤ «ةاكزلا باتک يف ۷٤١ /۲ ملسم حیحص (۱)

 .مهتافصو جراوخلا ركذ باب- ٤١ ءةاكزلا باتك يف ۷٤٦/۲ ملسم حيحص (۲)

 .فيحصت وهو .ليبستلا :عوبطملا يف (۳)

 . ٥٤٦/١۳ يرابلا حتف :رظنا .قيلحتلا ىنعمب ديبستلاو

 ةءارق باب-۷١ «ديحوتلا باتك يف «حتفلا عم ٠٤١/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 . ...قفانملاو رجافلا

 .زواجي ال :عوبطملا يف ()



Yetةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 وآ «ةاش 'يبْط هيدي ىدحإ [1/۲۹۲] دوسأ مهنم «هيلإ هللا قلخ

 اورظنف ءاورظنا :لاق هنع هللا يضر يلع مهلتق املف «يدث ةملح

 وأ نیترم تبذک الو تبذک ام هللاوف اوعجرا :لاقف ءًائیش اودجم ملف

 لاق .هیدي نیب هوعضو یتح هب اوتأف «ةبرخ يف هودجو مث «اثالث
 .«مهيف يلع لوقو «مهرمأ نم كلذ رضاح انأو :هللا ديبع

 :لاق رذ يبآ نع تماصلا نب هللا دبع نع ملسم حيحص ينو

 وأ «يتمآ نم يدعب نِٳ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 ‹«مهميقالح زواج ال نآرقلا نوارقي موق يتم نم يدعب نوکيس

 ءهيف نودوعي ال مث ءةيمرلا نم مهسلا جرخي امك نيدلا نم نوجرخي
 ورمع نب عفار تيقلف :تماصلا نبا لاق .«ةقيلخلاو قلخلا رش مه

 رذ يبأ نم ُةئعمس ثيدح ام :تلق «يرافغلا مكحلا اخأ يرافغلا

 لوسر نم هتعمس انأو :لاقف «ثیدحلا اذه هل ترکذف ؟اذکو اذک

 . "لسو هيلع هللا یلص هللا

 نب ““لهس تلاس :لاق ورمع نب رْيَسُي نع نيحيحصلا يٺو

 )١( ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش رظنا .ةاشلا عرض :يآ ۷/ ٠٤١.

 .جراوخلا لتق ىلع ضيرحتلا باب-۸٤ «ةاكزلا باتك يف ۷٤۹ /۲ ملسم حیحص (۲)

 ٤۲۸/۷-٤۹. فارشألا ةفحت :رظنا .يراخبلا حيحص يف ثيدحلا سيلو

 .ةقيلخلاو قلخلا رش جراوخلا باب- ٤٩ «ةاكزلا باتك ين ۷١١ /۲ ملسم حیحص (۳)

 .فيحصت وهو .ليهس :عوبطملا ين )٤(



 .YF ةنسلا باتك

 :لاقف ؟جراوخلا ركذي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تعمس فينح

 مهتنسلاب نآرقلا نوأرقي موق «قرشملا غ هديب راشآو» :لوقی هتعمس

 . «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي «مهيقارت ودعي ال
 ةقلع قرشملا لبق نم موق هيتي» :هنع رخآ ظفل ينو

 .«ىهسوۇر

 لاق :لاقف ةيرورحلا ركذو رمع نبا نع يراخبلا حيحص ينو
 نم مهسلا قورم مالسإلا نم نوقرمي») :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .“«ةيمرلا

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيدحلا حص :دمحأ مامإلا لاق
 .هجوأ ةرشع نم جراوخلا يف ملسو

 يف ملسم اهبعوتسا دقو ءاهانركذ يتلا ةرشعلا يه هذهو
 .ملعأ هللاو «هحیحص

 .فيرحت وهو .ىلإ :عوبطملا يف (1)

 نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك يف «حتفلا عم ۳٠۳/٠۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .هنع سانلا رفني الئلو فيلأتلل جراوخلا لاتق كرت نم باب-۷ «مهاتقو

 .ةقيلخلاو قلخلا رش جراوخلا باب-۹٤ ءةاكزلا باتك يف ۷٠١ /۲ ملسم حیحصو

 .ةقيلخلاو قلخلا رش جراوخلا باب - ٤۹ «ةاكزلا باتك يف ۷٠١ /۲ ملسم حيحص (۳)

 )٤( يراخبلا حيحص ٠١/ ۲۹1مهاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك يف ٦-

 .مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب نيدحلملاو جراوخلا لتق باب
 . ٤۷۲/۲۸ ۷۲/۱۹ مالسإلا خیش یواتفو ٠٤١. /۱ لالخلل ةنسلا :رظنا ()





 YTV بدألا باتك

 بدألا باتک

 لسو هيلع هللا یلص يلا قالخأو ملحلا يف باب]

 .بابلا ثيداحأ ركذ

 :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا لاق مث

 تنك» :لاق سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف "اجرخأ دقو

 ظبلغ ينارجن درب هيلعو ملسو هيلع هلا یلص يلا عم يشما
 ىلإ ترظنف «ةديدش ةذبج هئادرب هذبجف يبارعأ هكردأف ءةيشاحلا

 ةيشاح اهب ترثأ دقو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا قتاع ةحفص

 يذلا هللا لام نم يل رم دمحم اي :لاق مث «هتذبج ةدش نم ءادرلا

 .(۱) :مقر بابلا ۱۳۳/١-۱۳٤ دواد يبأ ننس (۱)

 . ۱٣۰-۱٣۲ /۷ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 يف انعم سلجي ملسو هيلع هللا ىلص يلا ناك» :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 «هجاوزأ تويب ضعب لخد دق هارن ىتح ًامايق انمق ماق اذإف ءانثدحي سلجلا

 وحن «ثيدحلا «...هكردأ دق يبارعأ ىلإ رظنف «ماق نيح انمقف ءًاموي انثدحف

 .يتالا سنا ثيدح

 دوقلا-٤۲ ٠۲۳ «ةماسقلا باتك يف ٤٠١۲-٠٠۳ /۸ یبتجنا يف يئاسنلا هجرخأو

 ٠٠۲۲. :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو .ةذبحلا نم

 .حيضوتلل هتدز انإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .هاجرخأ :عوبطملا يف (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۰۸

 .'«ءاطعب هل رمأ مث كحضف هيلإ تفتلاف .كدنع

 هللا یلص هللا لوسر نأ)) :ةريره يبآ نع نيحيحصلا يفو

 كلي يذلا ديدشلا امنإ ءةعرصلاب ديدشلا سيل :لاق ملسو هيلع

 .«بضغل علا دنع هسقن

 هللا یلص ينلل لاق الجر نآ» :ةريره يبأ نع نيحيحصلا يفو

 ."«بضغت ال :لاق ارارم ددرف .بضغت ال :لاق .ینصوأ ملسو هيلع

 هللا ىلص ينلا نع نيصح نب نارمع نع نيحيحصلا ينو

 .“«ریخج الإ يتأي ال ءایحلا» :لاق ملسو هيلع [ب /۲]

 مسبتلا باب-1۸ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۱۹/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .كحضلاو

 لاس نم ءاطعإ باب-٤٤ «ةاكزلا باتك يف ۷۳١/۲-۷۳٠ ملسم حیحصو

 نم رذحلا باب-١۷ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠۳١/٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 .بضغلا

 لضف باب-١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲١٠٤/٤ ملسم حيحصو

 .بضغلا دنع هسفن كلمي نم

 نم رذحلا باب-١۷ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠١/٠١ يراخبلا حيحص (۳)

 .ملعأ هللاو .ملسم حيحص يف هدجأ لو .بضغلا

 .ءايحخلا باب-۷۷ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠١/ ٠۳۷-٥۳۸ يراخبلا حيحص )٤(

 . ...نايإلا بعش ددع نايب باب-۱۲ «نامیإلا باتک يف ٠٤ /۱ ملسم حیحصو



 Î بدألا باتك

 ءايحلا» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع امهيفو

 ( .«ناميإلا نم ةبعش
 ىلص هللا لوسر ناک » :لاق دیعس يبأ نع نيحيحصلا ينو

 اعيش ىأر اذإف ءاهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ ملسو هيلع هللا

 ."«ههجو يف هانفرع «ههرکی
 .”«يذبلا شحافلا ضغبي هللا نإو» :يذمرتلا دازو

 تلاس :لاق ناعمس نب ساونلا نع ملسم حيحص ينو

 نسح ربلا» :لاقف مثإلاو ربلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .“«سانلا هيلع علطي نأ تهركو كسفن يف كاح ام مثإلاو «قلخلا

 هيلع هللا یلص ينلا نآ» :ةريره يبأ نع يذمرتلا ىورو

 .ناإلا رومأ باب-۳ نالا باتك يف «حتفلا عم 1۷ ١/ يراخبلا حيحص (1)

 . ...ناميإلا بعش ددع نايب باب-۱۲ «نامیإلا باتک يف ٦۳/۱ ملسم حیحصو

 م نم باب-۷۲ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۲۹/٠١ يراخبلا حيحص (۲)

 .باتعلاب سانلا هجاوي

 هتايح ةرثك باب-١١ «لئاضفلا باتك يف ۱۸٠۹/٤- ۱۸٠١ ملسم حیحصو

 .ملسو هيلع هللا یلص
 .ةدايزلا هذه هيف سيلو .۲۹۷ :ص لئامشلا يف ثيدحلا جرخأ يذمرتلا (۳)

 .ديعس يبأ ثيدح يف ةدايزلا هذه ىلع فقأ ملو

 بلا ريسفت باب-١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ٤/ ۱۹۸١ ملسم حيحص )٤(

 .مثإلاو
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 ««جرفلاو مفلا :لاقف ؟رانلا سانلا لخدي ام رثكأ نع لئس ملسو

 . حیحص نسح ثيدح :لاقو

 لمكأ» : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنعو

 هاور «مکئاسنل مریخ مکرایخو ىاقلخ مهنسحأ انايإ نينمؤما

 ."حيحص نسح :لاقو يذمرتلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» :رباج نع ًاضيأ يذمرتلا يفو

 ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرقأو يلإ مكبحأ نم نإ :لاق ملسو
 نوراثرثلا ىنم مكدعبأو يلإ مكضغبأ نإو قالخأ مكنساحأ

 نسح يف ءاج ام باب-۲٦ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۳٠۹/٤ يذمرتلا عماج )١(

 .بيرغ حيحص" :يذمرتلا لاق هيفو .قلخلا

 ٤٤١/٠١. فارشألا ةفحت يف اذكو ء١٠۲٠ ١/ يذوحألا ةفحت يف اذكو

 .بونذلا ركذ باب-۲۹ «دهزلا باتک يف ۱٤۱۸/۲ هجام نبا ننس يف وهو

 ٠٠۳١. :مقر يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .ًاقلخ مهئاسنل :يذمرتلا عماج يف (۲)

 ةأرملا قح يف ءاج ام باب-١١ «عاضرلا باتك يف ٤1٦/۳ يذمرتلا عماج (۳)

 .اهجوز ىلع

 ةدايز ىلع ليلدلا باب-١١ «ةنسلا باتک يف ٩/ ٠۰ هننس يف دواد وبآ هجرخأو

 .خلإ «...مکریخ مکرایخو») :هلوق نود .هناصقنو ناميإلا

 ٩۲۸. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .ًاسلجم :"ينم" ةملك دعب يذمرتلا عماج يف )٤(



 ۳1۹ بدألا باتك

 نوراثرثلا انملع دق هللا لوسر اي :اولاق .نوقهيفتملاو نوقدشتملاو

 :يذمرتلا لاق ««نوربكتملا :لاق ؟ نوقهيفتملا امف «نوقدشتملاو
 . سح ٹیدح

 *. “فزكت مالكلا ريثكلا :وه راثرثلاو

 ءلمب ملكتي يذلا ءهمالكب سانلا ىلع لواطتملا :قدشتملاو

 .“همالکل ًامیظعتو ًامیخفتو ًاحصافت هيف

 همف المي يذلا وهو ءءالتمالا وهو «قهفلا نم هلصأ قهيفتملاو

 ."هریغ ىلع هلضفل اراهظإو ءًاعافتراو ًارثكت هيف عسوتیو مالکلاب

 ةقالط قلخلا نسح :كرابملا نب هللا دبع لاق :يذمرتلا لاق

 .“”ىذألا فكو «فورعملا لذبو "هجولا

 .فيرحت وهو .لاق :عوبطملا يف ()

 لاعم يف ءاج ام باب-١۷ «ةلصلاو ربلا باتك يف ٠١/١ يذمرتلا عماج (۲)

 .قالخألا

 ٠١٤١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .فيرحت وهو .فلكتب :عوبطملا يف (۳)

 . ٠٠١/٤ برعلا ناسلو ۲٠۹/١ ريثألا نبال ةياهنلا :رظناو (6)

 )١( ریثألا نبال ةياهنلا :رظناو ٤٥۴۳ /۲ برعلا ناسلو ٠۷۳١/٠١ .

 )١( ربثألا نبال ةياهنلا :رظناو ٤۸۲ /۳ برعلا ناسلو ٠٤/٠١.

 .هجولا طسب :يذمرتلا عماج يف (۷)

 .قلخلا نسح يف ءاج ام باب-۲٦ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۳٠۹/٤ يذمرتلا عماج (۸)



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 :ناسمق قلخلا نسح :هريغ لاقو

 “يتاي ام لک نا ملعي نأ وهو «لجو زع هللا عم :امهدحا

 لازت الف ؛ارکش بجوی هللا نم يتاي ام لکو «أرذع بجوي كنم

 بيع دوهشو «هتنم ةعلاطم نيب هيلإ ًارئاس «هيلإ ًارذتعم «هل ًاركاش
 .كلامعأو كسفن

 لذب :نارمأ هعاجو «سانلا عم قلا نسح :يناثلا مسقلاو

 .لعفو ًالوق ىذألا فكو العفو ًالوق فورعملا

 ءربصلاو ءدوجلاو «ملعلا :ةسخ ناكرأ ىلع موقي اغنإ اذهو

 .مالسإلا ةحصو «دوعلا بيطو
 ءاهفاسفسو قالخألا يلاعم فرعي "هب هنألف :ملعلا اما

 .هنع یلختیو اذه كرتيو «هب یلحتیو اذهب فصتي نآ هنکمیف
 هدارأ اذإ «كلذل اهدايقناو امهذبو هسفن ةحامسف :دوجلا امأو

 .اهنم [[ /۳]

 مايقلاو كلذ لامتحا ىلع ربصي مل نإ هنألف :ربصلا امو

 .هل ًايهتي مٺ ءاهئابعأب
 ةعيبط ىلع هقلخ ىلاعت هللا نوكي نأف :دوعلا بيط امأو

 .تاريخلا يعادل ةباجتسالا ةعيرس «دايقلا ةلهس ةداقنم

 .فيرحت وهو .نوکي ام :عوبطملا يف (1)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)



 Y1 بدألا باتك

 الو نيلت ال ةيساق ةبلص ةيرجح :ةعيبط :ةثالث عئابطلاو

 ؛عاد لكل ةبيجتسم «دايقنالا ةعيرس ةيئاوه ةيئام :ةعيبطو .داقنت
 )فطر رم میسن يا نصغلاک

 .ظفحت ال :ةيناثلاو ءلبقت ال :ىلوألا «ناتفرحنم ناتاهو

 ءاهنيلب لبقت يهف ءءافصلاو ةبالصلاو نيللا تعمج دق ةعيبطو

 ةعيبطلا هذهف ءاهئافصب رومألا قئاقح كردتو ءاهتبالصب ظفحتو

 .حيحص قلخ لك اهنع ًاشني يتلا ةلماكلا

 قلخ لكل ححصملاو كلذ عاج وهف :مالسإلا ةحص امأو

 هللا دوعوم نسحو ءازجلاب هقيدصتو هناميإ ةوق بسحب هنإف «نسح

 .هب فاصتالا هل ةليو«كلذ لمحت هيلع لهسي ؛هباوثو

 .نيعملا قفوملا هللاو

 .فيرحت وهو .هفصعي :عوبطملا يف )١(
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 “"هسلج نع لجرلل موقي لجرلا يف باب
 :هللا هر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 نع بويأ نع ديز نب داح ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو

 ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان

 موقي لجرلا ناكو :لاق .«هيف سلجي مث هسلجم نم هاخأ مكدحأ ميقي

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاق «سلجي امف «رمع نبال

 لوسر ىهن» :هظفلو نيحيحصلا يف اذه رمع نبا ثيدحو

 يف سلجيو هسلجم نم لجرلا ماقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 ."«اوعسوتو اوحسفت نكلو

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۱۸) :مقر بابلا ١/ ٠٠٤-٠٠٠١ دواد يب ننس (۱)

 .هسلج نم لجرلل موقي لجرلا

 . ۱۸۳/۷-۱۸٤ يرذنملل دواد يب ننس رصتخو

 رمع نبا نع بيصخلا ابأ تعمس :لاق ةحلط نب ليقع نع ةبعش ثيدح دنع

 نم لجر هل ماقف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج» :لاق

 .«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هاهنف ‹هيف سلجيل بهذف «هسلجم

 . ٤٤٤١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ين ينابلألا هنسح ثيدحلاو

 نم لجرلا ماقُي نأ ةيهارك باب-۹ «بدألا باتك ين ۸۲/١ يذمرتلا عماج (۲)

 .۲۲۰۸ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 ليق اذإ باب-۳۲ «ناذئتسالا باتک يف «حتفلا عم ٤/١١ يراخبلا حيحص (۳)



 T1 بدألا باتك

ص هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ملسم حيحص يو
 هللا یل

 ىلإ هفلاخي مث "ةعمجلا موي هاخأ مکدحا میقی ال» :ملسو هيلع

 .«اوحسفا :" اقل نکلو هدعقم

 .ةيألا (اورشلا ليق اذإو مك هلا حسي اوُحَسْفاَف سلاَجَملا يف اوف مك

 ناسنإلا ةماقإ ميرحت باب-١١ «مالسلا باتك ين ۱۷٠١/٤ ملسم حيحصو

 .هيلإ قبس يذلا حابملا هعضوم نم

 .نميقي :ملسم حیحص يف (۱)

 .ملسم حيحص نم بيوصتلاو .فيحصت وهو .ةمايقلا :لصألا يف (۲)

 .لوقي :ملسم حیحص يف (۳)

 نم ناسنإلا ةماقإ ميرحت باب-١١ «السلا باتك يف ٤/ ۱۷٠١ ملسم حيحص )٤(

 .هيلإ قبس يذلا حابملا هعضوم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۳۹٦

 "[مالكلا يف يدها باب]

 وهف ؛هللا دمحب هيف ادبي ال مالک لک» :ثیدح رکذ مث

 .هحیحص يف نابح نبا هجرخآو :لاق مث «"«مذجأ

 دنع همرکی نم هل هللا ضيق الإ « هنس ًاخیش باش مرکآ ام»

 . "بیرغ ٹیدح اذه :لاق .((هّنس

 .(۲۱) :مقر بابلا ۱۷۲ ٩/ داود يبآ ننس (۱)

 ۱۸٩. /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 .يتالا ثيدحلا دنع

 .حيضوتلل هتدز اينإو «لصألا يف سيل نيفوقعملا نيب ام ()

 .هركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبآ ثيدح وه (۴)

 ةبطخ باب-۱۹ «حاکنلا باتک ين ٩۱۰/۱ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .حاكنلا

 . ٠٠۳١ :مقر دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ناسحإلا عم ٠۷۳ /۱ نابح نبا حیحص )٤(

 روتكدلا ةيلضف مهرخآ «ملعلا لهأ نم ةعاج فينصتلاب ثيدحلا اذه درفآ دقو

 يذ رمأ لك» ثيدح ىلع لاقملا ليصفت :هامس ءزج يف «يشولبلا روفغلا دبع

 .هب ینتعا نمو فینصتلاب هدرفآ نم ۷-۸ :ص هتلیضف رکذ دقو «««لاب

 .بيرغ فيحصت وهو .ةبيشب :عوبطملا يف )٥(

 يف ءاج ام باب-١۷ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۳۲۷/٤ يذمرتلا عماج (0)



 Y۳1%¥ بدألا باتك

 .ريبكلا لالجإ

 ۳٤۸. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 يف باب-۲۳ :بابلا يف قلعت هل امنإو ءهلبق ثيدحلاب هل قلعت ال ثيدحلا اذهو

 بابلا اذه يف ۱۷٤/٥ هننس يف دواد وبا رکذ ثیح «مهزانم سانلا ليزنت

 نإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق :يرعشألا ىسوم يبآ ثيدح

 .ثيدحلا «...ملسملا ةبيشلا يذ ماركإ هللا لالجإ نم

 ٤٠٥۳ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو
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 “سلجلا ةرافك باب

 :نيدلا سمش خيشلا لاق

 :سلجملا ةرافك ف دواد وبآ اهرکذ ثٹیداحآ ةثالث هذه

 . هيلع فوقومف ؛ورمع نب هللا دبع ثيدح امأف -
(a aت هم « ۰  

 هبقع نب یسوع فورعم وهف ؟ ةريره يبأ ثیذدح امأو 5

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۳۲) :مقر بابلا ۱۸۱/٩-۱۸۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .سلجملا ةرافك

 ۲۰۲/۷-۲۰٤۲. يرذنملل دوا يبأ ننس رصتخو

 .همالک يف اهجيرخت يتأيسو «دواد يبآ ثيداحأ ميقلا نبا ركذيسو
 هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع :هظفلو .۱۸۲-۱۸۱ ٩/ دواد يب ننس (۲)

 رقك الإ «تارم ثالث ةمايق دنع هسلجم يف دحأ نهب ملكتي ال تاملك» :لاق

 امک هيلع نهب هل متځخ الإ ٬رکذ سلجمو ريخ سلجم يف نهوقي الو «هنع نهب
 تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس :ةفيحصلا ىلع متاخلاب متخي

 .«كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 ثالث» :هلوق نود ٤۰٥٩. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص ف ينابلألا هححصو

 .(«تارم

 نع يربقملا نع ورمع يبآ نب نمحرلا دبع قيرط نم ۱۸۲/١ دواد يبأ ننس (۴۳)
 ورمع نب هللا دبع ثيدح لثم «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ

 .قباسلا

 . ۹۷ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل الا هححصو



 ۳1۹ بدألا باتك

(1( 0( 

 ."'ةريره يبآ نع هيبآ نع” ليهس نع
 هنأ كشي م هلمات نم ثيدح اذه :هللا دبع وأ مکاحلا لاق

 .ةشحاف ةلع هلو «حيحصلا طرش نم

 دمحأ "[دماح] ابأ تعمس :لاق قارولا رصن وبأ ینثدح

 نب دمحم ىلإ ءاجو جاجحلا نب ملسم تعمس :لوقي راصقلا

 ىتح ينعد :لاقو هينيع نيب [ب/۲۹۳1 لّبقف يراخبلا ليعامسإ

 كثدح «هللع يف ثيدحلا بيبطو «نيذاتسألا ذاتسأ اي كيلجر لبقا

 نع جيرج نبأ انربخآ ينارحلا ديزي نب دلخم انثدح مالس نب دمحم

 ينلا نع ةريره يبأ "[نع هيبأ] نع ليهس نع ةبقع نب ىسوم

 ؟هتلع امف .سلجلا ةرافك يف ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ملعأ الو «حيلم ثيدح اذه :ليعامسإ نب دمحم لاق

 ةدايز يهو "حلاص يبآ نبا" ةدايزب .حلاص يبأ نب ليهس :عوبطملا يف (1)

 .شماهلا اهناكم نأ الإ «ةحيحص ةيحيضوت

 باتك يف ٤٦٠/٥-٤٦١ هعماج يف يذمرتلا هجرخأ قيرطلا هذه نم (۲)

 بيرغ نسح ثيدح" :لاقو «سلجلا نم ماق اذإ لوقي ام باب-۳۹ «تاوعدلا

 . هجولا اذه نم الإ ليهس ثيدح نم هفرعن ال هجولا اذه نم حيحص

 VT :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .قيلعتلا قيلغتو «ثيدحلا مولع ةفرعم نم هتكردتسا نيفوقعملا نيب ام (۳)

 ‹«ثيدحلا مولع ةفرعم نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام ()

 .قيلعتلا قيلخت نمو



AAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 انثدح ءلولعم هنأ الإ ؛'”ثيدحلا اذه ريغ بابلا اذه يف ايندلا

 نب نوع نع ليهس انثدح بيهو انثدح ليعامسإ نب یسوم هب
 ركذُب ال هنإف «لوأ اذه :لیعامسإ نب دمحم لاق .هلوق هللا دبع

 . ليهس نم عامس ةبقع نب ىسومل

 ةزرب يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا امأو -

 هجرخأو «ةبيش يبأ نب نامثع نع هاور «نسح هدانسإف ؛“يملسألا

 نع مشاه يبا نع رانيد نب جاجحلا نع ناميلس نب ةدبع نع

 ثيدحلا مولع يف عقو اذك" :ًاقلعم ١/ ٤١ قيلعتلا قيلغت يف رجح نبا لاق (1)

 ةلج بابلا يف نأل ؛يراخبلا لثم نم هعوقو روصتي ال مهو وهو «مكاحلل
 ه.|. "هجولا اذه نم ثيداحأ

 .فيحصت وهو .فوع :عوبطملا ين (۲)

 . ١١۴١-١٠١ :ص ثیدحلا مولع ةفرعم ()

 قيرط نم ٤۲۹/٥-٤۳٠ قیلعتلا قيلغت :يف رجح نبا ظفاحلا هنع اهاورو

 .مكاحلا نع يقهيبلا

 هللا لوسر ناک)»» :لاق يملسألا ةزرب يبأ نع ۱۸۲/١ دواد يبأ ننس )٤(

 كناحبس :سلجلا نم موقي نأ دارأ اذإ ةرخأب لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف .كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ .كدمحبو مهللا
 ةرافك :لاقف .هللا لوسر اي ىضم اميف هلوقت تنك ام ًالوق لوقتل كنإ لجر

 .«سلجملا يف نوكي امل

 ٤٤٨٩۸. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو



 1۱ بدألا باتك

 .ةزرب يبأ نع ةيلاعلا يبأ

 :وه مشاه وبآو .دحاو ريغ هقثو «قودص راند نب جاجحلاو

 .نيحيحصلا لاجر نم ينامرلا

 نع داملا نبا نع ثيللا هاور «ةشئاع ثيدح بابلا ينو -

 هللا لوسر ناك ام» :تلاق ةشئاع نع ةرارز نع ديعس نب ىيجب

 تنأ الإ هلإ ال :لاق الإ سلجم نم موقي ملسو هيلع هللا یلص

 ءالؤه لوقت ام رثكأ ام هللا لوسر اي :تلقف «كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 نم موقي “نيح دحأ نهوقي ال هنإ :لاقف ؟تمق اذإ تاملكلا

 يف مكاحلا هاور .«سلجملا كلذ يف ناك ام هل رفغ الإ «هسلجم

 ."دانسإلا حيحص :لاقو كردتسملا

 نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع يئاسنلا هاورو

 ."هنع ةبعش

 هيف ًابيعش فلاخ ةبيتق نأ :يهو «ةلع ًاضيأ ثيدحلا اذهو

 نع يراصنألا نمهحرلا دبع نب دمحم نع ىيحي نع ثيللا نع :لاقف
 هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک»» :ةشئاع نع ماشلا لهأ نم لجر

 .مكاحلا كردتسم نم بيوصتلاو ‹فیحصت وهو .یتح :لصألا يف (1)

 .ىهذلا هقفاوو ٤۹1/١-6۹۷. كردتسملا (۲)

 ٠٠٠/١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۳)



YTةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ال كمجبو مهللا كناحبس لوقي نأ رثكي سلجم نم ماق اذإ ملسو
 .'يئاسنلا هركذ «ثيدحلا قاسو ««تنأ الإ هلإ

 :ةشئاع نع ةورع نع نارمع يب نب دلاخ ثیدح نم هاورو

 ىلص وأ ءًاسلجم سلج اذإ ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ»

 ملكت نإ :تلاقف تاملكلا نع ةشئاع تلاسف «تاملکب ملكت ةالص

 ناك كلذ ريغب ملكت نإو ءةمايقلا موي ىلإ نهيلع ًاعباط ناک ریخب
 بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس «هل ةرافك
 نع يعازخلا ةملس وبأ انثدح قاحسإ نب ركب يبأ نع هاور ««كيلإ

 . "هب دلاخ

 نارمع يبآ نہ دلاخ ثیدح نم ريبكلا ف “اورو

 ىلص هللا لوسر سلج ام» :تلاق ةشئاع نع ةورع نع ًاضيأ

 متخ الإ ىلص الو «ًانآرق الت الو طق ًاسلجم ملسو هيلع هلا

 سلجت ام كارأ هللا لوسر اي :تلقف :تلاق] تاملكب كلذ

 ٠١١/١. يئاسنلل ىربكلا ننسلا ۱

 . ٠١٦/١ يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 اطخ وهو «لصألا يف تسيلو .يناربطلا ةدايزب .يناربطلا هاورو :عوبطملا يف ()

 .يئاسنلل ىربكلا ننسلا وه انه ريبكلاب دارملا ذإ .ميسج

 .عوبطملا نم ةطقاس (ةورع نع) (6)



 YY بدألا باتك

 ءالؤهب تمتخ الإ ةالص يلصت الو ًانآرق ولتت الو ًاسلجم

 ءريخلا كلذ ىلع عباط هل متخ ًاريخ لاق نم معن :لاق "[تاملكلا

 الإ هلإ ال كدمجمو مهللا كناحبس :ةرافك هل نك «أرش لاق نمو

 [أ/٤٠۲] .”«كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ

 ثدح هنأ رهاظلا ذإ ءيئاسنلل ىربكلا ننسلا نم هتكردتسا نيفوقعملا نيب ام (1)

 ."تاملكب"و «"تاملكلا" :نيتملكلا نيب خسانلل رظن قبس
 ۸٤. / يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)



TYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ""ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضي لجرلا باب
 ° بابلا ٹیداحأ رکذ

 )۳١(. :مقر بابلا ۱۸۸-۱۸۷ ٩/ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۰۷-۲۰۸ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :يه ثيداحألا هذهو (۲)

 لاقو- عضي نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یهن» :لاق رہاج ثیدح ١-

 ىلع قلتسم وهو :ةبيتق داز .ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ لجرلا -عفري :ةبيتق
 .((هرهظ

 عنم يف باب-۱ «ةنيزلاو سابللا باتك يف ۱۱١۱/۳ هحیحص يف ملسم هاورو

 . ...رهظلا ىلع ءاقلتسالا

 يف ةيهاركلا يف ءاج ام باب-١۲ «بدألا باتك يف ۸٩/٥ هعماج يف يذمرتلاو

 .حيحص ثيدح :لاقو .كلذ

 :ينعقلا لاق- ًايقلتسم هللا لوسر یأر هنآ همع نع میت نب دابع ثیدحو -۲

 .«ىرخآلا ىلع هيلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف

 ٤٤- ءناذئتسإلا باتك يف «حتفلا عم ۸۳/١١ هحيحص يف يراخبلا هاورو

 .ءاقلتسالا باب

 ةحابإ يف باب-۲۲ «ةنيزلاو سابللا باتک ين ۱٩٦۲ /۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...ءاقلتسالا

 عضو يف ءاج ام باب-۱۹ «بدألا باتک يف ٩/ ۸۸-۸٩۹ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح" :لاقو .ًايقلتسم ىرخألا ىلع نيلجرلا ىدحإ

 .دجسملا يف ءاقلتسإلا-۲۸ «دجاسملا باتك يف ۳۸١ /۲ یبتجما يف يئاسنلاو



 Yo بدألا باتك

 :لاق ىلاعت هللا هحر نيدلا سمش خیشلا لیذ مث

 نب دمحم نع مصألا نع مكاحلا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 نب دمحم نع يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ نع يناغاصلا قاحسإ

 انآ امنيب :لاق نينح نب ديبع نع ثراحلا نب ديعس نع هيبآ نع حيلف
 باثف .ثدحتف سلجف نامعنلا نب ةداتق هءاج ذإ دجسملا يف سلاج

 تربخأ دق ينإف يردخلا ديعس يبأ ىلإ انب قلطنا :لاق مث «سانآ هيلإ

 يردخلا ديعس يبأ ىلع انلخد ىتح انقلطناف .یکتشا دق هنآ

 انسلجو انملسف ىرسيلا ىلع ىنميلا هلجر ًاعضاو ًايقلتسم هاندجوف
 «ةديدش ةصرق اهصرقف يردخلا ديعس يبأ لجر ىلإ هدي ةداتق عفرف

 [ب ]۲۹٤/ :لاق .ينتعجوأ مآ نبا ای هللا ناحبس :دیعس وبآ لاقف

 دحأل يغبني ال» :هيف لاقو «ءاقلتسالا ثيدح ركذف .تدرأ كلذ

 ."«اذه لثم لعفي نآ يقلخ نم

 :ناتلع هل ثيدحلا اذهف

 نب نامثعو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعس ثيدح -۳

 .كلذ نالعفي اناک هنع هللا يضر نافع

 .طقف نامثع نع ٤٨۷٤ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .ًاطخ وهو .ينافصلا :عوبطملا يف (1)

 .۱۹۸/۲-۱۹۹ تافصلاو ءامسألا يف مكاحلا نع يقهيبلا هاور (۲)

 ۷٠١. :مقرب ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 .هب ناميلس نب حيلف دارفنا :امهادحإ

 حيلف :لوقي نيعم نب ىيحيب تعمس يرودلا سابع لاق دقو

 .هثيدحب جتجي ال ناميلس نب

 . ”فيعض ناميلس نب حيلف :يمرادلا نامثع ةياور يف لاقو

 .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو

 تام نامعنلا نب ةداتق نإف ؛عطقنم ثيدح هنأ :ةيناثلا ةلعلا

 ."رمع هيلع ىلصو «رمع ةفالخ يف
 نوعبسو سه هلو ةئامو س ةنس تام نينح نب ديبعو

 نامعنلا نب ةداتق نع هتياور نوكتف «ريكب نباو يدقاولا لوق يف ةنس
 .ملعأ هللاو .ةعطقنم

 . ٠١١١ :مقر يرودلا ةياور نيعم نبال خيراتلا (۱)

 1٩٥. :مقر يمرادلا خيرات (۲)

 .۸۷ :ص يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا (۳)

 )٤( يقهيبلل تافصلاو ءامسألا :رظنا ۲/ ٠٠٠.

 )١( :يقهيبلل تافصلاو ءامسألا :رظنا ۲/ ٠٠١.

 تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا مالك وه انه ميقلا نبا مالك نأ ملعيلو

 ۲--- ۲٠٠.راصتخالا ضعب عم



 YY بدألا باتك

 "ةبيغ ملسم نع ڌر نم باب
 ."«ادمحمو ينمحرا مهللا» :لاق يذلا ثيدح ركذ

 انه ثیدحلا اذه دواد يبآ لاخدإو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 .اذه لثم ةبيغب سيل ةجاحلا عضوم ين هيف اب لجرلا ركذ نأ هب ديري
 هل اونذئا» :هيلع قفتملا ةشئاع ثيدح نم مدقت ام هریظنو

 ."(«ةريشعلا وخأ سئبف

 )٤۱(. :مقرب . ۱۹٦/۰-۱۹۷ دواد يآ ننس يف بابلا اذه (۱)

 ۱۹۷/۰-٠۹۸ دواد يبأ ننس نم عوبطملا يف وه ركذ يتآلا ثيدحلا نأ الإ

 .ةبيغ هل سيل نم باب- ٤١ :بابلا تحت
 يبأ ننس رصتخ يف امك .ريخألا بيوبتلا اذه اهيف سيل ميقلا نبا ةخسن نأكف

 .لوألا بيوبتلا الإ هيف سيل ذإ ۲۱۹/۷-۲۱۷ دواد

 مث ءاهلقع مث هتلحار خاناف يبارعأ يبارعأ ءاج») :لاق بدنج ثیدح وه (۲)

 لوسر ملس املف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ىلصف دجسملا لخد

 مهللا :یدان مث بکر مث ءاهقلطاف هتلحار یتآ ملسو هيلع هللا یلص هللا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف .ًادحأ انتحر يف كرشت الو «ًادمحمو ينمحرا

 .«ىلب :اولاق !؟لاق ام ىلإ نوعمست ملأ ؟هريعب مآ لضأ وه نولوقتآ :ملسو

 . ٠٠٤١ :مقر ينابلألل دواد يبأ ننس فيعض يف وهو

 زوجي ام باب-۸٤ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٤۸1/٠١ يراخبلا حيحص (۳)

 .بيرلاو داسفلا لهأ بايتغا نم

 ةارادم باب-۲۲ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ين ۲٠٠۲/٤ ملسم حيحصو
 ۰ م

 .هشحف یفتی نم



YTYAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ٠ ."بيرلاو داسفلا لهأ ةبيغ باب :يراخبلا هيلع بوب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع بابلا يف ركذو

 .«اغیش اننید نم نافرعی ًانالفو ًانالف نظأ ام» :ملسو

 وبأو ةيواعم اهبطخ ال سيق تنب ةمطاف ثيدح :بابلا يفو

 امأو ,كولعصف ةيواعم امأ» :ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف مهج

 ."«هقتاع نع اصعلا عضي الف مهجلا وبا

 لجر نايفس ابآ نإ)» :ملسو هيلع هللا یلص ينلل دنه تلاقو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل سيق نب ثعشألا لاقو

 .«رجاف ؤرما هنإ) :همصخ

 ٤۸. :مقر بابلا «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٤۸1/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .بيرلاو داسفلا لهأ بايتغا نم زوج ام باب :هيف بابلا ةمجرتو
 .نظلا نم زوجي ام باب-۹٠ «بدألا باتک ٥۰۰ /۱۰ هحیحص يف يراخبلا هاور (۲)

 ال ًاثالث ةقلطملا باب-٦ «قالطلا باتك يف ۱٠١٤ /۲ هحیحص يف ملسم هاور (۳)

 .اه ةقفن

 )٤( هحیحص يف يراخبلا هاور ٤/٤۷۳-٤۷٤ «عويبلا باتک يف ‹«حتفلا عم 0 -

 .مهنيب نوفراعتي ام ىلع راصمألا رمأ ىرجأ نم باب

 .دنه ةيضق باب-٤ ءةيضقأالا باتك يف ۱۳۳۸ /۳ هحیحص يف ملسمو

 .اهنع ةشئاع ثيدح نم امهالك

 )٥( هدنسم يف دمحآ هاور 1/0



 Y4 بدألا باتک

 يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدي نيب يمرضحلا لاقو

 نم عروتي سیلو «هيلع فلح ام يلابي ال رجاف لجر هنإ» :همصحخ

 .'ملسم هاور .(ءيش

 «نشخدلا نب كلام ةبيغ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا در دقو

 ."(كاذ لقت ال» :"هلوسرو هللا بحب ال قفانم هنإ" :لئاقلل لاقو

 دنع هيف لجرلا لاق ال كلام نب بعك ةبيغ لبج نب ذاعم درو

 لاقف .هيفطع يف ""رظنلاو هادرُب هسبح» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 «نهرلا باتك يف «حتفلا عم ۱۷۲ ١/ هحيحص يف يراخبلا هاور ثيدحلا لصأو

 . ...هوحنو نهترملاو نهارلا فلتخا اذإ باب-٦

 عطتقا نم ديعو باب-١٦ «نایإلا باتک يف ۱۲۲/۱-۱۲۳ هحیحص يف ملسمو

 .رانلاب ةرجاف نيميب ملسم قح

 .هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم امهالک

 .«يلابي الو» :يراخبلا دازو .«فلحي نذإ» :ثعشألا لوق امهدنعو

 قح عطتقا نم ديعو باب-١٦ «نامإلا باتک يف ۱۲۳/۱-۱۲٤ ملسم حیحص (۱)

 .رانلاب ةرجاف نيميب ملسم
 باپ- ٩ ةالصلا باتک ف «حتفلا عم 11۸/۱ هحیحص ف يراخبلا هأور )۲(

 .تويبلا يف دجاسلملا

 ٤١- ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤٥٥/١-٤٥٦ هحيحص يف ملسمو

 .رذعب ةعامحلا نع فلختلا يف ةصخرلا باب

 .كلام نب نابتع ثيدح نم امهالك

 !!!لصألا يف ال فيرحت وهو .رظنلا هيدرب يف رظنلا هسبح :عوبطملا ين (۳)



FY.ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .ًاريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر ای هللاو «تلق ام سئب :ذاعم

 .'«ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تکسف

 .امهيلع قفتم ناثيدحلاو

 هللا ىلص يلا نع ءادردلا يبأ نع يذمرتلا جرخأ دقو

 رانلا ههجو نع هللا در هيخآأ ضرع نع در نم» :لاق ملسو هيلع
(r 

 -۹ «يزاغملا باتک يف ‹حتفلا عم ۷١۷-۷۱۹ /۷ هحيحص يف يراخبلا هاور (۱)

 .كلام نب بعك ثيدح باب
 هوت ثيدح باب-۹ «ةبوتلا باتک يف €/YIYTA-11° هحیحص ف ملسمو

 .هیبحاصو كلام نب بعك
 .كلام نب بعك ثيدح نم امهالك

 بآلا ف ءاج ام باپ- هةلصلاو ربلا باتک ف YAA / يذمرتلا عماج )۲(

 .ملسملا ضرع نع
 . ٠١١١ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص ين ينابلألا هححصو



 ۳1 بدألا باتك

 'ىتوملا بس نع يهنلا باب
 :هللا ههر ميقلا نبأ نيدلا سمش خيشلا لاق

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هحيحص ين يراخبلا ىور دقو

 مهنإف تاومألا اوبست ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ."«اومدق ام ىلإ اوضفأ دق

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم يئاسنلا جرخاو

 اوبست ال») :لاق هنآ ملسو هيلع هللا یلص ینلا نع امهنع هللا یضر

 يف باب :هيف بابلا ةجرتو )٠١(. :مقر بابلا ٠/ ۲٠٦-٠۲٠۷ دواد يبآ ننس (۱)

 .ىتوملا بس نع يهنلا
 ۲۲٤/۷. يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :نيشيدح بابلا اذه يف دواد وبآ رکذ دقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح :لوألا

 .«هیف اوعقت الو هوعدف مکبحاص تام اذإ)) :ملسو

 ۹ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح :يناثلا

 .(مهیواسم نع اوفکو «مکاتوم نساح اورکذا» :ملسو

 :لاقو .رخآ باب-٤۳ «زئانجلا باتک يف ۳۳۹ /۳ هعماج ين يذمرتلا هجرخاو

 ."بیرغ ثیدح اذه"

 . ۱٠٤١ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نم یھنپ ام باب-۹۷ ءزئانحلا باتك يف «حتفلا عم ۳٠٤/۳ يراخبلا حيحص (۲)

 .تاومألا بس



YYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .((انءايحأ اوذؤتف انتاومأ

 .ملعآ هللاو «"هدقت دقو (ةصق ثيدحلا ینو

 نم دوقلا -۲۳ «۲۲ «ةماسقلا باتك يف ٤١۱/۸-٤٠۲ ىبتجما يئاسنلا ننس (۱)

 .ةمطللا

 ٠۲۸. :مقرب يئاسنلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ةمطللا نم صاصقلا باب-١٠ «تايدلا باتك يف ميقلا نبا مالك يف (۲)



 YY بدألا باتك

 د سحلا باب

 هجام نبا ننس ينو :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 دسحلا» :لاق ملسو هيلع هللا لوسر نأ سنآ نع دانزلا يبأ ثيدح نم

 امك ةئيطخلا ءيفطت ةقدصلاو «بطحلا رانلا لكات امك تانسحلا لكأي

 ."«رانلا نم ةّنُج مايصلاو «نمؤملا رون ةالصلاو ءرانلا ءاملا ءيفطي

 معني قدصتملاو «هدابع ىلع هللا ةمعن هركي دساحلا ناك الو

 دسحو ءاهبهذتو هتئيطخ ءيفطت هتمعنو اذه ةقدص تناك «مهيلع

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )٥۲(. :مقر بابلا ۲۰۸/۰-۲٠٠ دواد يبآ ننس (۱)

 .دسحلا

 ۲۲۰٣-۲۲۷. /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :نيثيدح بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 «دسحلاو مكايإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةريره يبأ ثيدح :لوألا

 .«بشعلا :لاق وأ بطحلا ُرانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا نف

 . ٠٠٤۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 :لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ ثيدح :يناثلا

 رايد هذه» :سنآ لوق هیفو «ثیدحلا «مکیلع ددشیف مکسفنا ىلع اوددشت ال»

 .(...تانسحلا رون ىفطي دسحلا نإ ؛دسحلاو يغبلا مهكلهأ موق

 . ۱٠٤۹ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .دسحلا باب-۲۲ «دهزلا باتک يف ۱٤۰۸/۲ هجام نبا ننس (۲)

 .4۲۲ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



Yrsةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .هتانسح بهذ هدبع ىلع هللا ةمعن هتهاركو اذه

 سأرو «مالسإلا لصأو .ناإلا زكرم ةالصلا تناك الو

 نم دبعلا نوكي ام برقأو «هللا ىلإ ةبرقلاو ةاجانملا لحمو ءةيدوبعلا

 تناک «دجاس وهو هتالص يف هنم نوکی ام برقآو «لصم وهو هبر

 .ملسملا رون ةالصلا

 يراجم قيضيو «تاوهشلا باب هيلع دسي موصلا ناك الو

 نيذللا «جرفلاو مفلا :""نيفوجألا باب اميس الو «ناطيشلا
 سرتتي هنإف ؛رانلا نم ةّنلاك ناك «تاوهشلا مظعم "اشني "'امهنم

 .سیلبإ ماهس نم هب
 ال» :لاق ينلا نآ هللا يضر سنأ نع نيحيحصلا ينو

 هللا دابع اونوکو ءاوعطاقت الو ءاوربادت الو ءاودساحت الو ءاوضغابت

 [؟/١٠۲].«ثالث قوف هاخآ رجه نآ ملسمل لحب الو ءًاناوخإ

 .اطخ وهو .نيفوخألا :عوبطملا يف (۱)

 !!؟ةراشإ نودو عاد نود لصألل دمعتم فيرحت وهو .امهنع أشني :عوبطملا ين ()

 یھنُب ام باب-۷٥ «بدألا باتک ف ‹حتفلا عم ٤۹٦/٠١ يراخبلا حیحص )€(

 ميرحت باب-۷ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ي ۶۴ ملسم حیحصو

 .ربادتلاو ضغابتلاو دساحتلا



 YfTYTo بدألا باتك

 0, الإ باب

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(0۳) :مقر بابلا ۲۱۰-٠۲۱۲ /۵ دواد يبأ ننس (۱)
 .نعللا

 .۲۲۸/۷-۲۲۹ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :ثيداحأ ةعبرأ بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ ثيدح :لوألا

 مث ءاهنود ءامسلا باوبأ قلغُتف ءامسلا ىلإ ةنعللا تدعص ًائيش نعل اذإ دبعلا

 دجت م اذإف ءًالامشو ًانيي ذخأت مث ءاهنود اهباوبآ قلغُئف «ضرألا ىلإ طبهت
 .«اهلئاق ىلإ تعجر الإو ءًألهأ كلذل ناك نإف نعل يذلا ىلإ تعجر ًاغاسم
 ٤٠۹٩. :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 الر») :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع بدنج نب ةرمس ثيدح :يناثلا

 .«رانلاب الو «هللا بضغب الو «هللا ةنعلب اونعالت

 ءاج ام باب-۸٤ «ةلصلاو ربلا باتك يف ۳۰۸/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 .ةنعللا يف

 ۹ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ءادردلا يبأ ثيدح :ثلاثلا

 .(ءادهش الو ءاعفش نوناعللا نوکی ال») :لوقی

 ۲٤- بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲٠٠٦/٤ هحيحص يف ملسم هجرخأو

 .اهريغو باودلا نعل نع يهنلا باب
 ىلص ينلا دهع ىلع هءادر حيرلا هتعزان الجر نأ سابع نبا ثيدح :معبارلا

 اهنإف اهنعلت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف ءاهنعلف ملسو هيلع هللا

 .«هيلع ةنعللا تعجر لهاب هل سيل ًائيش نعل نم هنإو ءةرومأم



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت ۳۳ل

 :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 هللا لوسر لاق لاق كاحضلا نب تباث نع :نيحيحصلا ينو

 .'«هلتقك نمؤملا نعل») :ملسو هيلع هللا یلص

 هللا ىلص هللا لوسر نآ ةريره يبآ نع ملسم حيحص ينو

 ."«ًاناعل نوكي نأ قتیدصل يغبني ال») :لاق ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا نع يذمرتلا ينو

 الو شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل» :ملسو هيلع

(r وسح ثيدح :لاقو .«يذبلا . 

 ءاج ام باب- ٤۸ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۳۰۹/٤ هعماج يف يذمرتلا هجرخاو

 . ٤٠٠۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ةنعللا يف

 ىهنُي ام باب-٤٤ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٤۷4/٠١ يراخبلا حيحص (1)

 .نعللاو بابسلا نع

 ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ باب-۷٤ «ناإلا باتك يف ٠٠٤/١ ملسم حيحصو

 نع يهنلا باب-١۲ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ٤/ ۲٠٠٠١ ملسم حيحص (۲)

 .اهريغو باودلا نعل

 .ةنعللا يف ءاج ام باب-۸٤ ءةلصلاو ربلا باتك يف ۳٠۸/٤ يذمرتلا عماج (۳)

 .'"بیرغ نسح" :لاقو
 ٠١١١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو



 YY بدألا باتك

 "ءامسألا رییغت يف باب

 ءامسأو مكئامسأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ» :ثيدح ركذ

 .«مکئابآ

 نم ىلع در ثيدحلا اذه ينو :نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 .”مهئاباب ال مهتاهمأب نوعدي امنإ ةمايقلا موي سانلا نإ :لاق

 ام باب :لاقف كلذل هحيحص يف يراخبلا مجرت دقو

 .مھئاباب سانلا عد

 هيلع هللا یلص يلا نع رمع نبا نع عفان ثيدح هيف رکذو

 ةردغ هذه “لاقي ةمايقلا موي ءاول هل عفري رداغلا» :لاق ملسو

 .(4) :مقر بابلا Y1 /o» دواد يبأ ننس )۱)

 .يتآلا ثیدحلا دنع . ۵۰-٥۱ ۷ دوأد يبآ ننس رصتخو

 مکنإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبآ ثيدح وهو (۲)

 وبآ لاقو .«مکءامسأ اونسحأف «مکئابآ ءامسأو مکئامساب ةمايقلا موي نوعدت

 ."ءادردلا ابآ كردي ۾ ایرکز يبآ نبا" :دواد

 1۳ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .مهئابآ :عوبطملا يف (۳)

 .عوبطملا نم ةطقاس )٤(

 ۹٩. :مقر بابلا «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۷۸/٠١ يراخبلا حيحص ()

 يف تسيل اهنأ امكو «يراخبلا دنع تسيلو ."هل" ةدايزب .هل لاقي :عوبطملا ي (

 .لصألا



YTTAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 .«نالف نب نالف

 نم همجعم يف يناربطلا هاور اجب «لوألاب لاق نم جتحاو

 يف وهو ةمامأ ابأ تدهش» :لاق يدوألا هللا دبع نب ديعس ثيدح

 هللا ىلص هللا لوسر انرمأ امك يب اوعنصاف تم اذإ :لاق «عزنلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ ءاناتوب عنصن نأ] ملسو هيلع

 ىلع بارتلا متيوسف مكناوخإ نم دحأ تام اذإ :لاقف "[ملسو

 هنإف ءةنالف نب نالف اي :لقيل مث «هربق سأر ىلع مكدحأ مقيلف «هربق

 كمر اندشرأ :لوقي هنإف هةنالف نب نالف اي :مث «هبیج الو هعمسي

 فرعي ل نإف هللا لوسر اي :لجر لاقف :هيفو «ثيدحلا ركذف .هللا
 ."«ءاوح نب نالف :ءاوح همأ ىلإ هبسنيلف لاق «همأ

 ةجح هب موقت الف «“هفعض ىلع قفتم ثيدحلا اذه نكلو

 ىعدي ام باب-۹۹ «بدألا باتک يف «حتفلا عم ٥۷۸/۱٠١ يراخبلا حيحص (۱)

 .مهئاباب سانلا
 ميرحت باب-٤ «ريسلاو داهجلا باتك يف ۱۳١۹ /۳ هحیحص يف ملسم دنع وهو

 .ردغلا

 .يناربطلا مجعم نم هتكردتساو .لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 ىلوألا "ملسو هيلع هللا ىلص" نيب خسانلل رظن قبس ثدح هنأ رهظي يذلاو

 .ملعأ هللاو .هتبثأ كلذلو ءةيناثلاو

 .يتأيس امك فيعض ثيدح وهو ۲٤۹. /۸ ریبکلا يناربطلا مجعم (۳)

 )٤( ءافخلا فشک :رظنا ١/ ۳۷١.



 Y۹ بدألا باتك

 .هنم حصأ وه ام هب ضراعي نآ نع ًالضف
 تيتأف مالغ يل دِلو» :لاق ىسوم يبأ نع نيحيحصلا ينو

 .«ةرمتب هكنحو ميهاربإ هامسف ملسو هيلع هللا ىلص يلا هب

 دلو رکأ ناکو «يلإ هعفدو ةكربلاب هل اعدو») :يراخبلا داز

 .'«یسوم يبا

 دولوملا ةيمست باب-١ «ةقيقعلا باتك يف «حتفلا عم 0۹/۹ يراخبلا حيحص (۱)

 .هکینحتو هنع قع م نل دلوي ةادغ
 دولوملا كينحت بابحتسا باب-١ «بادآلا باتك يف ۱٦۹١ /۳ ملسم حيحصو

 . ...هتدالو لزع



YFةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 'قطنملا ظفح يف باب

 ةرثك مركلاو ‹«همرکل ًامرک بنعلا رجش 0 مس برعلا

 هلوق هنمو «ميركلا نم اهوانت "ةلوھسو دئاوفلاو عفانملاو ربخلا

 .(۸۲) :مقر بابلا ٥/ ۲۰۵-۲٥٦ دواد يبآ ننس (۱)

 .۲۹۸/۷-۲۷۱ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يبأ نع جرعألا ثيدح دنع

 قئادح :اولوق نكلو «ملسملا لجَّرلا مْركلا ٌنِإف مركلا مكدحأ َنلوقي ال»

 .«بانعألا

 ءاهريغو بدألا نم ظافلألا باتك يف ٤/ ۱۷٦۳ هحیحص يف ملسم هجرحخاو

 ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم ثيدح نم امرك بنعلا ةيمست ةهارك باب-
 نإف «مركلا :بنعلل مكدحأ نلوقي الو» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 .«ملسملا لجرلا مركل

 ٠١١- «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۸۲/۱۰ هحیحص يف يراخبلا هجرخاو

 .«نمؤملا بلق مركلا امنإ» :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق باب

 باب-۲ ءاهريغو بدألا نم ظافلألا باتك يف ۱۷١۳/٤ حیحص يف ملسمو

 .ًامرك بنعلا ةيمست ةهارك

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبآ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم امهالك

 .«نمؤملا بلق مركلا نإف «مرك :اولوقت ال» :ملسو هيلع هللا

 .فيرحت وهو .يمست :عوبطملا يف (۲)

 .فيرحت وهو .ةلوهسل :عوبطملا يف (۳)



 ۳4۱ بدألا باتك

 ب

 لك نم :ىرخا ةيآ يف و ۰" (میرک جوز لك نم اهیف اتاق :یلاعت

 هرظتس یف چیه رغ يف میرک و جيهب جوز
 :كلذ نم اهوجو عمج دق بنعلا رجشو

 .هفطاقل هرمث ليلذت :اهنم

 .هينتم يذؤي كوش هنود سیل هنآ :اهنمو

 هتبوعصو هقاس ولعل هدارأ نم ىلع عنتمم سیل هنآ :اهنمو

 .هریغک [ب ]٦٥/

 ةقدو اهفعض عم هنم "لمحت ةدحاولا ةرجشلا نأ :اهنمو

 .اهریغ هلمحت ام فاعضأ «اهقاس

 نم تفلخأ اهالعأ عطف اذإ هنم “ةرجشلا نأ :اهنمو

 .ةلج تسبيو ثتام اهالعأ عطق اذإ ةلخنلاو ءاهعورفو اهبناوج

 .هسېي دعبو هجضن دعبو هجضن لبق لکژي هرمث نأ :اهنمو
 ةضماحلاو ةولحلا ةبرشألا عاونأ نم هنم ذختي هنأ :اهنمو

 عاونأ نم هبارش نم ذختپ مث .هریغ نم ذختپ ال ام «لخلاو سبدلاک

 )١( :ةيآلا نامقل ةروس ٠١.

 .۷ :ةيآالا ق ةروسو ٥. :ةيآلا جحلا ةروس (۲)

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 .فيرحت وهو ."لمحت" :ةدايزب .فاعضأ لمحت :عوبطملا يف )٤(
 .فيرحت وهو «"ةدحاولا " ةدايزب .ةدحاولا ةرجشلا :عوبطملا ين )٥(



YEYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لالحلا هبارشو «هريغ نم ذختي الام «تاوقألاو ةمعطألاو ةوالحلا

 .ةوقو ةعفنمو توقو ءاذغ

 .ًامدأو ًاماعطو ًاتوق هسباي رخّدُي هنأ :اهنمو

 نم «ةهكافلا نم بولطملا ةياهن عمج دق هرمث نأ :اهنمو
 ةرارحلا ىلإ الو «هريغو خوخلاك ةدوربلا ىلإ طرفي ملف «لادتعالا

 .هدئاوف نم كلذ ريغ ىلإ .لادتعالا ةياغ يف وه لب رمتلاك

 هللا ىلص ينلا مهربخاف ءًأمرك هومس ةلزنملا هذهب ناك املف

 هدبع بلق هللا اهعدوأ ىتلا عفانلاو تارمثلاو دئاوفلا نأ ملسو هيلع

 نمؤملاف «بنعلا مرك دئاوف نم مظعأ «ريخلا ةرثكو ربلا نم «نمؤملا

 .هنم ةيمستلا هذهب ىلوأ

 مركلا مسا رصق نع يهنلا :اذه ىلع ثيدحلا ىنعم نوكيف

 .هنم مسالا اذهب قحأ ملسملا لب «بنعلا رجش ىلع

 ديدشلا سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ريظن اذهو

 .'”«بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا نكلو ةعرصلاب

 )١( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ٠٠١/٠١ بدلا باتک يف ‹«حتفلا عم ۷١-

 .بضغلا نم رذحلا باب
 هحيحص يف ملسمو  ۲١٠٤/٤بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ١-باب .

 .هنع هللا يضر ةريره يبآ ثيدح نم امهالک



 YY بدألا باتك

 .لاجرلا عرصي يذلا نم ًاديدش ىمسُي نأ ىلوأ هسفن كلام يأ

 فاوطلا اذهب نيكسملا سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقكو

 ال يذلا هنكلو «ناتلكألاو ةلكألاو ناتمقللاو ةمقللا هدرت يذلا

 .'«هيلع قدصتیف هل نطفي الو سانلا لاسي

 هنومست يذلا فاوطلا نم «نيكسم هل لاقي ناب یلوآ اذه يأ

 .امهربغو "“ںوقرلاو )¥( الا ف هربظنو

 باب-۳٠ «ةاكزلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹۹/۳ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 .(افالإ سانلا نولاسي ال :ىلاعت هللا لوق

 دجي ال يذلا نيكسملا باب-٤۳ ءةاكزلا باتك يف ۷۱۹/۲ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك

 ام نوردتأ») :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ةريره يبآ ثيدح وهو (۲)

 يتمأ نم سلغملا نإ :لاقف .عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلغملا :اولاق ؟سلفغملا

 لکاو ءاذه فذقو ءاذه متش دق يتأيو «ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي

 نم اذهو «هتانسح نم اذه یطعيف ءاذه برضو «اذه مد كفسو «اذه لام

 مهاياطخ نم ذخأ «هيلع ام ىضقُي نأ لبق «هتانسح تینف ناف «هتانسح

 .«رانلا يف حرْط مث «هيلع تحرُطف

 ٠١- «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ين ۱۹۹۷ ٤/ هحیحص يف ملسم هجرخأ

 .ملظلا ميرحت باب
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ثیدح وهو (۳)
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 ءيناكملاب لصاولا سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هريظنو

 .'«اهلصو هحر تعطق اذإ يذلا هنكلو

 .هلبق يذلا نم فطلأ اذه ناك نإو

 هللا یلص ينلا دصق :وهو ءرخآ هجو يهنلا ىنعم يف ليقو
 «هعامس اه ةلي يتلا سوفنلل بوبحلا مسالا اذه بلس ملسو هيلع

 يذلا مسإلا اهبلسيف ثئابخلا مآ اهنم ذخت يتلا ةرجشلا هذه نع

 .اهيلإ سوفنلا وعدي

 رمخلا نأل ؛ًامرك اهتمس نوكت دق برعلا نإف اميس الو
 اهمرح املف ءلالا لذبو مركلا ىلع ثحت ]1/۲٠٠[ اهنم ةذختملا

 حاملا مسا ىفن امك «مركلا وهو ءاهلصأ نع حدملا مسا ىفن عراشلا

 .«ءاودب تسیلو ءاد اهنإ» :لاقف «ءاودلا وهو ءاهنع

 كاذ سيل :لاق .هل دلوي ال يذلا :انلق :لاق ؟مكيف بوقّرلا نودعت ام»

 .«ائيش هدلو نم مقي ( يذلا لجَّرلا هّتكلو «بوقرلاب

 ٠١- «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲٠٠٠/٤ هحيحص يف ملسم هجرخأ

 . ...بضغلا دنع هسفن كلي نم لضف باب

 سيل باب-١٠ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠١/ ٤۳۷ هحيحص يف يراخبلا هجرخأآ (۱)

 .امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم .ئفاكملاب لصاولا

 ميرحت باب-۳ ءةبرشألا باتك يف ٠٥۷۳/۳ هحیحص يف ملسم هجرخا (۲)

 .هنع هللا يضر ديوس نب قراط ثيدح نم .رمخلاب يوادتلا



 YTEéo بدألا باتک

 فرع ءًاليمو ةرفن اهتايمسم يف ءامسألا ريثأت رس فرع نمو
 هاطعأو «نسحلا مسالا اذه ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهبلسف ءاذه

 .نمؤملا بلق وهو ءاهنم هب قحأ وه “نم

 هبش ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ لوألا ىنعملا دكؤيو

 ةعفنم اهلك اهنإ ىتح ءدئاوفلاو عفانملا نم اهيف ال «""ةلخنلاب ملسملا

 اهسابل اهنع طقسي الو ءاهكوش ىتح ةعفنم الب ءيش اهنم بهذي ال
 .هتنيز ملسملا نع طقسي ال امك ءاهتنيزو

 .اهريغو دجاسملاو نكاسملاو تويبلل اهعوذجف

 .اهريغو فوقسلل اهفعسو

 .اهريغو ةينآلاو "لتاكملاو رصحلل اهصوخو

 .اهريغو ٌلحلاو دشلا تالآو لابحلل اهدسمو

 .لصألا يف ال فيرحت وهو .ام :عوبطملا يف (1)

 باب-٤ «ملعلا باتك يف «حتفلا عم ٠۷١/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 . ...انربخأوأ انثدح ثّدحلا لوق

 «مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ٤/ ۲۱۹۲-۲۱٠٠ هحیحص يف ملسمو

 .ةلخنلا لثم نمؤملا لثم باب-١
 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثیدح نم امهالک

 ٤/ ٠٠١١. ةياهنلا :رظنا .ريبكلا ليبّرلا :لتكملا (۳)

 )٤( برعلا ناسل :رظنا .فيللا :دّسَلا ۳/٤١١.
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 لضفأ وهو «امدأو ًاتوق ذختيو «ًاسبايو ًابطر لكؤي اهرمثو
 ذختي ام هنم ذختيو .مئاصلل ةرهطو هللا ىلإ ًابرقت رطفلا ةاكز يف جرخل ا

 .بيبزلا فالخب هدحو توق هنأب هيلع ديزيو «بانعألا بارش نم
 الإ "غلبي ال دلب ىلإ لاقثألا لمحت يتلا لبالل فلع هاونو

 ."”سفنألا قشب

 هاون رمتب كبسحف «بنعلا هب یرتشپ هاون نآ هيف يفکیو

 .هريغل نمث
 ‹عفنأو لضفأ امهيأ لخنلاو بنعلا يف سانلا فلتخا دقو

 .عفانملا نم امهدحأ يف اب ةفئاط لك تجتحاو

 «"عضوم يف بانعألا ىلع ليخنلا مق دق نآرقلاو

 درفأو «*ضوم يف "هيلع باسنعألا مدقو

 .ةراشإ نودو «عاد نود .'ناسنإلا" ةدايزب . ناسنإلا هغلبي ال :عوبطملا يف (1)

 .فيرحت وهو .سفنلا :عوبطملا يف (۲)

 ًاركس هم نود باتطألاو ليخلا تاَرَمَئ نمو :ىلاعت هلوق كلذ نم (۳)
 ٦۷[. :لحنلا] (ًاسَح ًاقزرَو

 ۱ :ةيآلا ءارسإلاو 4٩ :ةيآلا ماعنألاو ۲٠١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس رظناو

 .۲۸-۲۹ :ناتیآلا سبعو ۳٤ :ةيآلا سيو 1۹ :ةيآلا نونمؤملاو

 .فيرحت وهو .اهيلع :عوبطملا يف )٤(
 )٥( :دعرلا] (ليختو ٌعْرَرَو باعا نِي تانجو :ىلاعت هلوق كلذ نم ٤[.

 :ةيآلا فهكلا ةروس :رظناو ٠۲.



 YTV بدألا باتك

 ."ليخنلا نع بنعلا درفي لو بانعألا نع لخنلا

 عضوملا يف امهنم دحاو لك نأ :ةلأسملا يف باطخلا لصفو

 :عفنأو لضفأ رخآلا دوجو لقيو هيف رثكي يذلا

 .اهيف بانعألا نم عفنأو لضفأ امهريغو قارعلاو ةنيدملاب ليخنلاف

 .اهب ليخنلا نم عفنآو لضفأ اهوحنو ماشلا يف بانعألاو

 ال اذه ناف «"ةدلب يف ايوتسا اذإ :نولوقت امف" :لاقي الو

 اهب هدوجوو هناطلس نوکیو "لخنلا بلطت يتلا ضرألا نأل ؛دجوي

 ضرأ كلذكو «ضرألا كلت هلبقت الو ناطلس اهب بنعلل نوكي ال

 .اهيف بيطي الو ليخنلا لبقت ال بنعلا
 ندعملاو تابنلا نم ةيصاخخ ضرأ لك صح دق هناحبس هللاو

 .اهربغو هکاوفلاو

 .كلذك هعضوم يف اذهو «عفنأو بيطأو لضفأ هعضوم ين اذهف

 ٍتاشوُرْعَم َرْيَغَو تاشوُرَْم تاج اعلا يلا وهو :ىلاعت هلوق كلذ نم )١(

 ةروس يف ىلاعت هلوق رظناو ٠١١[. :ماعنألا] هلك افخم َعْرْرلاَو لْخلاو

 .1۸ ء١١ :ناتيآلا نهحرلاو ٠١ :ةيآلا قو ٠٤۸ :ةيآلا ءارعشلا

 ۳١[. :ابلا] (اباطأو قياَدَح) :ىلاعت هلوق ين ةرخآلا ميعن يف اهدرفأ لب :تلق ()

 يف ال فيرحت وهو ."لخنلا بلطت" :لدب ."اهيف ليخنلا بيطي" :عوبطملا يف (۳)

 .كل ىلإ ةراشإ نودو ءاذه ىلإ وعدت ةجاح الو «لصألا

 وهو ."نوکي ال اهب هدوجوو" :لدب ."نوکی ال ًابلاغ هدوجوو" :عوبطملا يف )٤(
 .ًاضيأ ربيغتلا اذه ىلإ ةيعادلا ةجاحلا مدع عم «لصألا يف ال فيرحت



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4۸

 “ةمتعلا ةالص باب

 "نیلیوات رکذو «"«مکنبلغت ال» :ثیدح رکذ [ب 1

 .”يرذنملا امهركذ

 ًأكلسم ةفئاط تكلسو :هللا هحر ميقلا نبا خيشلا داز مث

 :ثيدح امأ «ىنعملاب ةياور هيف نكمي ال حيرص يهنلا :تلاقف «رخآ
 نم ًارييغت نوكي نأ زوجيف ««ةمتعلاو حبصلا يف ام نوملعي ول»

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )۸١(. :مقر بابلا ۲۹٣۱-۲٣۲ /۰ دواد يبآ ننس (۱)

 .ةمتعلا ةالص

 . VV1 /۷ يرذنملل دواد يبآأ ننس رصتخو

 مکنبلغت ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع رمع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 .«لبإلاب نومتعي مهنكلو ءءاشعلا اهنإو الآ «مكتالص مسا ىلع بارعألا

 ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ٤٤٥/١ هحيحص يف ملسم هجرخأو

 .اهريخأتو ءاشعلا تقو باب-۹

 .كلذ يف ةيهاركلا-۲۳ «تيقاوملا باتك يف ۲۹۱/۱-۲۹۲ یبتجنا يف يئاسنلاو

 ةالص لاقي نأ يهنلا باب-۳٠ «ةالصلا باتك يف ۲۳۰ /۱ هننس يف هجام نباو

 .ةمتعلا

 فيرحت وهو .لصألا يف ال فيرحت وهو .نيذللا نيليواتلا ركذو :عوبطملا يف (۳)

 .ىنعملا ليحب

 يتلا تاليوأتلا نم يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ نم عوبطملا يف دجوي ال )٤(

 .عوبطملا نم ةطقاس اهلعلف «ءيش اهركذ

 باب-۹ «ناذألا باتک يف «حتفلا عم ۱٠٤/۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخآ )٥(



 Y۹ بدألا باتك

 اذهو «هانعمي هاورف يهنلاب مَّلْعَي ملو «ةمتعلا مساب اهنع يوارلا

 .يهنلا ثيدح ىلإ قرطتي ال لامتحالا

 مسا ىلع بارعألا ةبلغ نم وه امنإ يهنلا :ةفئاط تلاقو

 امأف ««مكنبلغت ال» :هلوق هيلع لد امك «ةيلكلاب رجهُي ثيحب «ءاشعلا

 ىمسُت نأ عنتمي مل ءةمتعلا ىلع ةبلاغ ةيمست ءاشعلاب تيّمُس اذإ

 .انايحأ ةمتعلاب

 .لاوقألا رهظأ اذهو

 .ناذألا يف ماهتسإلا

 فوفصلا ةيوست باب-۲۸ «ةالصلا باتك يف ٣۲٣/۱ هحیحص يف ملسمو

 .«حبصلاو ةمتعلا ين ام» :ظفلب هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك
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 “كلذ يف ةصخرلا نم باب

 .«ارحبل هاندجو نإو») ثیدح رکذ

 وبأ ركذي مل :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 ءاشعلا هتيمست يف هل قلعت الو «ثيدحلا اذه الإ بابلا اذه يف دواد

 سرفلل رحبلا مسا ةراعتساو «ةرابعلا يف عسوتلاب هقلعت امنإو «ةمتع

 .قطنملا ظفح يف باب :هلوق ىلإ عجار هنأكف «يرجلا ريثكلا داوجل ا

 يور ام باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۸۷) :مقر بابلا ٥/ ۲٦۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .كلذ يف ةصخرلا يف
 .۲۷۸-۲۷۹ /۷ يرذنملل دواد يأ ننس رصتخو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر بکرف «ةنيدملاب عزف ناک» :لاق سنآ ثیدح وهو (۲)

 نإو «عزف نم انيأر ام :وأ .ًائيش انيأر ام :لاقف «ةحلط يبأل ًاسرف ملسو
 ٠ .«ًارحبل هاندجو

 -۳۳ «ةبا باتك يف «حتفلا عم ۲۸٤/٥-۲۸٠ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .سرفلا سانلا نم راعتسا نم باب
 يف باب-١١ «لئاضفلا باتك ين ۱۸۰۲/٤۲-۱۸۰۳ هحیحص يف ملسمو

 .برحلل همدقتو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةعاجش

 جورخلا يف ءاج ام باب-١٠ ءداهجلا باتك يف ۱۷۱/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 .' حيحص نسح ثيدح اذهو" :لاقو .عزفلا دنع



 YTo1 بدألا باتك

 ٠ ازملا باب

 نيحيحصلا ينو :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 لوقي ىتح انطلاخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناک»)» :سنآ نع

 .""«ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اي :ريغص يل خأل

 ديعس نع ديز نب ةماسأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو

 :لاق .انبعادت كنإ هللا لوسر اي :اولاق» :لاق ةريره يبأ نع يربقملا

 .""نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ««ًأقح الإ لوقأ ال ينإ

 ام باب :هيف بابلا ةمجرتو .(4۲) :مقر بابلا ۲۷۲-۲۷۰ ٩/ دواد يبآ ننس (۱)

 . ۲۸۵-۲۸۷ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .حازملا يف ءاج

 كلام نب سنا ثيدح اهرخآ ثيداحأ ةدع بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 .«نينذألا اذ اي» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :لاق

 يف ءاج ام باب-۷٥ «ةلصلاو ربلا باتك يف ٠٠١/٤ هعماج يف يذمرتلا هاورو

 ٤۱۸۲. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .حازملا

 باب-١۸ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥٤۳/٠١ هحيحص يف يراخبلا هاور (۲)

 .سانلا ىلإ طاسبنالا

 بابحتسا باب-١۵ «بادآلا باتک يف ۱۹۹۲-۱۹۹۳ /۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...دولوملا كينحت

 .حازملا يف ءاج ام باب-۷١٠ «ةلصلاو ربلا باتك يف ۳٠١/٤ يذمرتلا عماج (۳)

 ."حيحص نسح ثيدح" :لاقو

 . ٠١١١ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو
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 ٩ رعشلا يف ءاج ام باب

 مث «"ناسحو رمع ةعقاو يف بيسملا نب ديعس ثيدح ركذ

 ناك نإف «رمع نم هعامس حصي مل بيسملا نبا ديعسو :يرذنملا لاق

 هل رركت دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث
 ثيدح هريغو ناطقلا نبا للعي هبو «عضاوم يف باتكلا اذه يف

 لبنح نب دمحأك ةمئألا هركنأ لطاب ليلعت وهو «رمع نع ديعس
 .امهریغو نایفس نب بوقعیو

 !؟لبقن نمف رمع نع بيسملا نب ديعس لبقن مل اذإ :دمحأ لاق
 .ةجح اندنع رمع نع ديعس

 انثدح لبنح دمحأ ينعي هللا دبع وبآ انثدح :هخيرات يف لبنح لاقو

 نب ديعس لاق :لاق ةيواعم نب سايإ نع ديعس انثدح رفعج نبا دمحم

 )٩٥(. :مقر بابلا ۲۷۹/۰ دواد يبآ ننس (۱)

 .يتالا ثيدحلا دنع

 هدجسملا يف دشني وهو ناّسحب رمع ّرم» :ديعس نع يرهزلا ىور ام وهو (۲)
 .(كنم ريخ وه نم هيفو دشنأ تنك :لاقف ءهيلإ ظَحَلَف

 .۱ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .۲۹۳/۷ يرذنملل دواد يآ ننس رصتخ (۳)

 ٦١/٤. متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا :رظنا (6)



 Tor بدألا باتك

 نب رمع ىعن موي ركذأل ينإ :لاق .ةنيزم نم :تلق !؟تنأ نم :بيسملا

 [/۲۹۷].ربنملا ىلع ينزملا نرقم نب نامعنلا باطخلا

 نم اتيقب نيتنسل دلو هنإ :لاق نم ىلع دّرلا ين حيرص اذهو

 .رمع ةفالخ

 بيسملا نب ديعس ناك :يراصنألا ديعس نب ىيجي لاقو

 .""هماكحأل سانلا ظفحأ ناك هنأل ؛باطخلا نب رمع ةياور ىمسي

 نبا ىلإ لسري ناك رمع نب هللا دبع نأ يغلب :كلام لاقو

 .""هرمأو رمع ناش ضعب نع هلأسي بيسلملا
 ديعس ةياور يف نعط هنأ ةمئألا نم دحأ نع ظفحي ملو اذه

 لبقي مل نمو «قيدصتلاو لوبقلاب مهلك “اهوقلت لب رمع نع

 ."ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع "هلسرم لبق لسرملا

 ريغصلا خيراتلا يف يراخبلاو ء۱۸ ١/ ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا :هاورو )١(

0/۱. 

 . ٠١۱/١ ۳۸۱/۲ یربکلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور (۲)

 ۸٦/٤. بيذهتلا بيذهتو ء٤۷ ١١/ لامكلا بيذهت :رظنا (۳)

 .فيرحت وهو .اهولباق :عوبطملا يف )٤(

 .عاد نود لصألا يف ال فيرحت وهو .ديعس لسرم :عوبطملا يف )٥(

 نبا نآ ظفعغ ال" : ۲۷/۳ مالا يف لوقي ثيح «يعفاشلا مامإلا كلذب دصقي (1)

 اميف دحأ نع هرثآ الو «هديدست ىلع لدي ام اندجو الإ ًاعطقنم ىور بيسلملا

 ه.| "هعطقنم انلبق هلاح لثم ناك نمف «فورعم ةقث الإ هنع انفرع



Yoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رمع كردأ بيسملا نب ديعس :ثيدحلا مولع يف مكاحلا لاقو

 .'مهنم عمسو ةرشعلا يقابو «ةحلطو ًايلعو

 .دراب تنعت رمع نع هل ديعس ةياورب ثيدحلا ليلعت نأ دوصقملاو
 هل نوكيف رمع ةفالخ نم اتضم نيتنسل دلو هنأ حيحصلاو

 .نينس نامث رمع ةافو تقو

 هللاو !؟هنع هتیاور لاصتا ين حدقیو هعامس رکنی فیکف

 .باوصلل قفوملا
 اذه بقع دواد وبأ هركذو-نيحيحصلا يف "اجرخأ دقو

 ىنعمب ثيدحلا ركذف ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع -ثيدحلا
 ."ةدايزلا ركذ نود مدقت ام

 )١( :ص ثيدحلا مولع ةفرعم ٠٠.

 .فيرحت وهو .هاجرخآ :عوبطملا يف (۲)

 يب نع بيسملا نب ديعس نع بابلا ثيدح دعب ۲۷۹ /۵ هننس ين دواد وبأ هجرخأ (۳)

 .«هزاجاف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب هیمری نآ يشخف» :داز .هانعمب ةريره

 ٦- «قلخلا ءدب باتك يف «حتفلا عم ٠١٠/١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ةكئالملا ركذ باب

 باب-٤۳ ءةباحصلا لئاضف باتك يف ۱۹۳۳-۱۹۳۲ ٤/ هحیحص يف ملسمو

 .هنع هللا يضر تباث نب ناسح لئاضف

 رعشلا ءاشنإ يف ةصخرلا-٤۲ دجاسملا باتك ين ۳۷۹/۲ ىبتجما يف يئاسنلاو

 .ةدايزلا نودب هوجرحخأ مهتثالث .دجسملا يف نسحلا



 Yoo بدألا باتك

 “"ايؤرلا باب
 يراخبلا ىور دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ةريره ابأ نأ بيسملا نب ديعس ينثدح يرهزلا ثيدح نم هحيحص يف
 ةوبنلا نم قبي مل :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس» :لاق

 .«ةحلاصلا ايؤرلا :لاق ؟تارشبملا امو :اولاق .تارشبملا الإ

 . "سابع نبا ثیدح نم ملسم هجرخأو

 ام باب :هيف بابلا ةمجرتو )4١(. :مقر بابلا ۲۸۲-۲۸۰ ٩/ دواد يبأ ننس (۱)

 .۲۹۰۵-۲۹۷ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو .ايؤرلا يف ءاج

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح دعب ميقلا نبا مالك لعلو

 :لوقيو ءايؤر ةليللا مكنم دحأ ىأر له :لوقي ةادغلا ةالص نم فرصنا اذإ ناك

 .((ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا نم يدعب ىقبي سيل هنإ))

 . ٤۱۹١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 نمؤملا ايؤر)) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع تماصلا نب ةدابع ثیدح وأ

 .((ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج

 باب- ٤ «رںیبعتلا باتك يف «حتفلا عم ۳۸۹/۱۲ هحیحص يف يراخبلا هجرخأو

 .ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا

 .لوألا بابلا لبق ءايؤرلا باتك يف ۱۷۷ ٤/ ٤ هحيحص يف ملسمو

 نمؤملا ايؤر نأ باب-١ ءايؤرلا باتك يف ٤٦١/٤-٤1۲ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح اذهو" :لاقو .ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج

 .تارشبملا باب-١ «ريبعتلا باتك يف «حتفلا عم ۳۹١/١١ يراخبلا حيحص (۲)

 يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا باب-١٤ ءةالصلا باتك يف ۳٤۸/١ ملسم حيحص (۳)

 .دوجسلاو عوكرلا



Y۳ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ءةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم» :ثيدح ركذ مث

 .'«ينآر امناکل وآ

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 يناريسف مانملا يف ينآر نم» :لاق لب هيف يراخبلا كشي لو

 .«[يب] ناطيشلا لشمتي الو ةظقيلا يف

 هللا لوسر لاق :لاق ةداتق يبآ ثيدح نم نيحيحصلا ينو

 . «قحلا یأر دقف مانملا يف ينآر نم» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نإف») :دازو ديعس یبآ ثیذدح نم يراخبلا هجرخأو

 .ايؤرلا يف ءاج ام باب-٩۹ :بابلا ۲۸۰ / دواد يبأ ننس (۱)

 .۳۰۱/۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 باتك يف «حتفلا عم ۳۹۹/۱۲ هحیحص يف يراخبلا :ًاضيأ هجرخأ ثيدحلاو

 .مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىأر نم باب-١٠ «ريبعتلا

 هيلع ينلا لوق باب-١ ءايؤرلا باتک يف ۱۷۷٣/٤ هحیحص يف ملسمو

 .«ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» :مالسلاو ةالصلا

 .يراخبلا حيحص نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .افنآ هجمرخت قبس دقو (۳)

 ىأر نم باب-١٠ «ںيبعتلا باتك ين «حتفلا عم ٠٠٠/٠١ يراخبلا حيحص (6)

 .مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ةالصلا هيلع ينلا لوق باب-١ ءايؤرلا باتك يف ۱۷۷٦/٤ ملسم حيحصو

 .«ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» :مالسلاو



 YFTov بدألا باتك

 .'«ینوکتی ال ناطیشلا

 ىءارتي ال ناطیشلا نإف» :ةداتق يبآ ثيدح يف هل ظفل ينو

 :ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع رباج نع ملسم حيحص ينو

 .«يتروص

 .“«يب هبشتي نآ ناطیشلل يغبني ال هنإف» :رخآ ظفل ينو

 یأر نم باب-١ ءريبعتلا باتك يف «حتفلا عم ۲ يراخبلا حيحص )١(

 .مانملا يف ملسو هلع هللا یلص ينلا
 یأر نم باب-۰ ءريبعتلا باتك يف «حتفلا عم ۲ يراخبلا حيحص (۲)

 .مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ةالصلا هيلع ىلا لوق باب-١ ءايؤرلا باتک ف 1V۷ / € ملسم حیحص )۳(

 .«ينآر دقف مانملا ٤ ينآر نم)») :مالسلاو

 ةالصلا هيلع ىلا لوق باپب-١ ءايؤرلا باتک ف VY /€ ملسم حیحص )€)

 .«ينآر دقف مانملا ف ينآر نم)») :مالسلاو
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 “) ماطعلا باب

 دقو [ب ]۲٠۷/ :هّللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ءرمع نبا بنج ىلإ سطع الجر نأ» :عفان نع يذمرتلا جرخأ

 لوقأ انأو :رمع نبا لاق .هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا :لاقف

 ىلص هللا لوسر انملع اذكه سیلو هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا

 .«لاح لك ىلع هلل دمحلا :لوقن نأ انملع «لوقن نأ ملسو هيلع هللا

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو .(۹۸) :مقر بابلا ۲۸۸-۲۸۷ ٥/ دواد يبآ ننس (۱)

 ۳۰٤/۷-٠٠٦". يرذنملل دواد يبأ ننس رصتغو .ساطعلا

 :نيثيدح بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک» :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ ثيدح :لوألا

 .«هتوص اهب ضغ وأ «ضفخو «هيف ىلع هبوث وأ هدي عضو سطع اذإ ملسو

 ضفخ يف ءاج ام باب-٦ «بدألا بات يف ۸۰ ٥/ هعماج يف يذمرتلا هجرحخأو

 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .ساطعلا دنع هجولا ريمختو توصلا

 ٤۲٩۷. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نبا ثيدح :يناثلا

 ‹«سطاعلا تيمشتو «مالسلا ذر :هيخأ ىلع ملسملل بجت سخ»» :ملسو

 .«ةرانجحلا عابتاو «ضيرملا ةدايعو «ةوعدلا ةباجإو

 باب-۳ «زئانجلا باتك يف «حتفلا عم ٠١١ /۳ هحیحص يف يراخبلا هجرحخأو

 .زئانجلا عابتاب رمألا

 ملسملا قح نم باب-۳ «مالسلا باتك ين ۱۷٠٤/٤ هحیحص يف ملسمو



 0۹ بدألا باتك

 .عيبرلا نب دايز ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثیدح اذه :لاق

 ةريره يبأ نع يربقملا ديعس ثيدح نم اضيأ يذمرتلا ينو
 خفنو مدآ هللا قلخ ال» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 :هبر هل لاقف هنذإب هللا دمحف هش دمحلا :لاقف سطع حورلا هيف

 -سولج مهنم ألم ىلإ- ةكئالملا كئلوأ ىلإ بهذا «مدآ اي هللا كمحر

 ىلإ عجر مث .هّللا ةمحرو مالسلا كيلعو :اولاق .مكيلع مالسلا :لقف

 .ثيدحلا ركذو ««مهنيب كتيرذ ةيحتو كتيحت هذه نإ :لاقف هبر

 يور دقو «هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه" :لاق

 ملسأ نب دیز هاورو «ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع هجو ريغ نم

 ."ةريره يٻآ نع حلاص يب نع
 ريره يبأ نع نيحيحصلا يف هجرخ «هنم مالَّسلا رصقو

(6) (a 
. 8 

 .سطع اذإ سطاعلا لوقي ام باب-۲ «بدألا باتك يف ۷٦/١ يذمرتلا عماج (1)

 ۲٠٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .باب-٤۹ «نآرقلا ریسفت باتک يف ٤۲۲/۰-٤۲۳ يذمرتلا عماج (۲)

 .۲۹۸۳ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 . عوبطملا نم ةطقاس (ةريره يبآ نع نيحيحصلا يف هجرخ هنم مالسلا رصقو) ةلمج (۳)

 .مالسلا ءدب باب-١ «ناذئتسالا باتك يف «حتفلا عم ٥/١١ يراخبلا حيحص )٤(

 ١١- ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك يف ٤/ ۲۱۸۳-۲۱۸٤ ملسم حیحصو

 .ريطلا ةدئفأ لثم مهتدئفأ ماوقآ ةنحلا لخدي باب
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 “”سطاعلا تمشي مک باب

 كمري :هل لاقف سطع الجر نآ» :دواد يبا ثيدح ركذ

 .""«موكزم لجرلا :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف سطع مث .هللا

 يبأ ظفل اذه :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 .«موکزم هنإ :لاقف (یرخا سطع مث» :ملسم ظفلو «دواد

 وهف داز امف ًاثالث سطاعلا تمشي» :هظفلف هجام نبا امأو

 .(موکزم

 رامع نب ةمركع نع عيكو انثدح دمحم نبا يلع نع هاور

 .“ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هيبأ نع ةملس نب سايإ نع

 )٠٠١(. :مقر بابلا ۰۲۹۱/٩ دواد يبأ ننس (۱)

 . 1/۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 هيلع هللا ىلص يلا دنع سطع الجر نأ» :عوكألا نب ةملس ثيدح وهو (۲)

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف «سطع مث «هلا كمحري :هل لاقف ملسو

 .(موكزم لجرلا»)

 .ميقلا نبا مالک يف يتأيس امك «هجام نباو يذمرتلاو ملسم هجرخاو

 سطع مث :ملسم ظفلو] :يهو «ةدايز تعقو ةملكلا هذه دعب لصألا يف (۳)

 .ملسم حيحصل قفاوملا وه تبا او ءاهتفذح دقو ء[ةيناثلا

 تيمشت باب-۹ «قئاقرلاو دهزلا باتک ين ۲۲۹۳-۲۲۹۲ ٤/ ملسم حیحص )٤(

 .بؤاثتلا ةهاركو سطاعلا

 .سطاعلا تيمشت باب-۲۰ «بدألا باتک يف ۱۲۲۳ /۲ هجام نبا ننس )٥(



 ۲۳ل بدألا باتك

 i. 8 (Du“ )0 ا
 دخ يل ٠ ةعافر نب ديبعو ةريره يبأ ةياور قفاوي اذهو

 .ثالثلاب كلذ

 :لاق هيبأ نع ةملس نب سايأ نع هيف هظفلف يذمرتلا امأو

 لاقف «دهاش انآو ملسو هيلع هللا یلص ينلا دنع لجر سطع»

 "وأ ةيناثلا سطع مث .هللا كمري :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .(موكزم لجر اذه :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةثلاثلا

 داز امف ءاثالث كاخأ تّمش)») :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس ثيدح وه )١(

 هللا یلص يلا ىلإ ثيدحلا عفر هنآ الإ هملعأ ال :لاق ةياور يو .«ماکز وهف

 .هانعم ملسو هيلع

 تمشي مک باب-۰٠۱ بدلا باتک يف ۲۹۰/۰ هننس يف دواد وې هاور

 .سطاعلا
 - ٤٤۱١ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ءًأعوفرمو ًافوقوم ينابلألا هنسحو

۱ 

 تّمشی)) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةعافر نب ديبع ثيدح وه (۲)

 .«فكف تئش نإو «هتمشف هتًمشت نآ تئش نإف ءًاثالث سطاعلا

 تمشي مک باب-١٠۱ «بدألا باتک يف ۲۹۱/۰ هننس يف دواد وب هجرخآو

 .سطاعلا

 تمشي مک ءاج ام باب-٥ «بدألا باتک يف ۷۹/٥۰-۸۰ هعماج يف يذمرتلاو

 . لوهجم هدانسإو بيرغ ثيدح اذه" :لاقو .سطاعلا

 . ۱٠٠۸ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ."و" :يذمرتلا عماج نم عوبطملا يف (۳)
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 نب ةمركع نع كرابملا نبا نع ديوس ثيدح نم هاور

 .رامع

 "'دیعس نب یحی انثدح "راشب نب دمحم انثدح:لاق مث

 ىلص ينلا نع هيبآ نع ةملس نب سايآ نع رامع نب ةمركع انثدح
 .«موكزم كلنإ» :ةثلاثلا يف هل لاق هنآ الإ «هوحن ملسو هيلع هللا

 .كرابملا نبا ثيدح نم حصأ [1/۲۹۸] اذهو :يذمرتلا لاق

 ىح ةياور وحن ثيدحلا اذه رامع نبا ةمرکع نع ةبعش یور دقو

 دیعس نبا

 .سطاعلا تّمشُي مك ءاج ام باب-٥ «بدألا باتك ين ۷۹/٥ يذمرتلا عماج (۱)

 .فيحصت وهو .راسي :عوبطملا يف (۲)

 دنس نوکیف .(دیعس نب ییجحم انثدح) :ةدايز اهدعبو .راسي :عوبطملا ي (۳)

 انثدح راسي نب ىبحي انثدح راسي نب دمحم انثدح :اذكه عوبطملا يف ثيدحلا

 .دیعس نب ییجج

 .رهاظ ًاطخ وهو

 .سطاعلا تَّمشُي مك ءاج ام باب-٠ «بدألا باتك يف ۷۹/۰ يذمرتلا عماج ()



 YY بدألا باتك

 “لا دمحي لو سطع نمیف باب

 .ٹیدحلا رکذ

 مدقت دقو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث
 اقح ناك هللا دمحو مكدحأ سطع اذإف» :هيفو ةريره يبأ ثيدح

 . شا كمحري لوقي نأ هعمس ملسم "لک ىلع

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )٠٠۲(. :مقر بابلا ۲۹۲/۵-۲۹۳ دواد يبآ ننس (۱)

 .هللا دمج الو سطع نمیف

 .۳۱۱/۷ يرذنملل دواد يب ننس رصتخمو

 ېلسو هيلع هللا یلص يلا دنع نالجر سطع» :لاق سنا ثيدح وه (۲)

 تَّمشف اسطع نالجر ءهللا لوسر اي :ليقف :لاق ءرخآلا كرتو امهدحأ تّمشف

 .«هللا دمحي مل اذه نإو هللا دمح اذه نإ :لاقف ؟رخآلا تکرتو امهدحأ

 ١۲۳- بدألا باتك يف «حتفلا عم هحيحص يف يراخبلا هجرخاو

 .سطاعلل دمحلا باب

 تيمشت باب-۹ «قئاقرلاو دهزلا باتک يف ۲۲۹۲/۲ هحیحص يف ملسمو

 .بؤاثتلا ةهاركو سطاعلا

 باجيإ يف ءاج ام باب-٤ بدألا باتك يف ۷۸/٥ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .سطاعلا دمحب تيمشتلا

 .سطاعلا تیمشت باب-۲۰ «بدألا باتک يف ۱۲۲۲ /۲ هننس يف هجام نباو

 .عوبطملا نم ةطقاس (۳)

 )٤( «بدألا باتک يف «حتفلا عم 1۲۲/۱۰ هحیحص يف يراخبلا هاور ٠۲١-باب

 .بؤاثتلا يف هركي امو ساطعلا نم بحتسُي ام
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 باجيإ يف ءاج ام باب :سنأ ثيدح ىلع يذمرتلا مجرتو

 .سطاعلا دمحب تيمشتلا
 ثيداحألل باوصلا وهو «هدنع بجاو هنآ ىلع لدي اذهو

 .ملعأ هللاو .ضراعم ريغ نم بوجولا يف ةرهاظلاو ةحيرصلا
 .مدقت دقو ةريره يبآ ثيدح :اهنمف

 دقو ««هيخأ ىلع ملسملل بجت سخ» :رخآلا هثيدح :اهنمو

 . دقت

 هدنع نم هل لقیلو» :هیفو «دیبع نب ماس ثيدح :اهنمو

 . للا كمري

 یلص هللا لوسر لاق :لاق يلع نع يذمرتلا هاور ام :اهنمو
 هيلع ملسي :فورعملاب تس ملسملا ىلع ملسملل» :ملسو هيلع هللا

 يف ءاج ام باب -۹۷ بدلا باتک يف ۲۸۷/۰ دواد يبأ دنع مدقت دقو

 .دهاشلا لح هيف سيلو ًارصتخ .بؤاثتلا

 .كانه هجيرخت قبس دقو .بدألا باتك نم .ساطعلا يف باب-۹۸ :يف مدقت (۱)

 ءاج ام باب-۹٩۹ «پدالا باتک يف ۲۸۸/٩-۲۸۹ هننس يف دواد وب هجرخآ (۲)

 .سطاعلا تيمشت يف

 تیمشت فيك ءاج ام باب -۳۰ «بدألا باتک يف ۷۷ ٥/ هعماج يف يذمرتلاو

 ."...هتياور يف اوفلتخا ثيدح اذه" :لاقو .سطاعلا

 . ٠١١۷ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو



 o“ بدألا باتك

 ‹ضرم اذإ هدوعيو «سطع اذإ هتمشيو «هاعد اذإ هبيجيو «هيقل اذإ
 .«هسفنل بح ام هل بحيو «تام اذإ هتزانج عبتیو

 يلا نع هجو ريغ نم يور دق «نسح ثيدح اذه :لاق

 ينو «روعألا ثراحلا يف مهضعب ملكت دقو ملسو هيلع هللا ىلص

 .دوعسم يبأو ءاربلاو بويأ يبأو ةريره يبأ نع بابلا

 یلص هللا لوسر نأ بوي يبآ نع يذمرتلا هاور ام :اهنمو

 :لقيلو هلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سطع اذإ») :لاق ملسو هيلع هللا

 :وه لقيلو .هللا كمري :هيلع دري يذلا لقيلو «لاح لك ىلع

 .«مکلاب حلصیو هللا مکیدهی

 :ةلالدلا نم قرط عبرأ هذهف

 .سطاعلا تيمشت يف ءاج ام باب-١ بدلا باتک يف ۰١/ ۷٣ يذمرتلا عماج (۱)

 ةدايع يف ءاج ام باب-١۱ «زئانج لا باتک يف ٤٤۱/١ هننس يف هجام نبا هاورو

 .ضيرملا

 0٠۹. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 تيمشت فيك ءاج ام باب-۳ «بدألا باتک ين ۷۷/۰١-۷۸ يذمرتلا عماج (۲)

 . ...ثيدحلا اذه يف برطضي ىليل يبأ نبا ناك :لاقو .سطاعلا

 .۲۲۰۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹٦

 .قحلا ظفلب هباجيإ :يناثلا

 .بوجولا يف ةرهاظلا "ىلع" ةظفلب هباجيإ :ثلاغلا

 هللاو «قرطلا هذه نودب ةريثك تابجاو تابثإ يف بير الو
 .ملعآ یلاعت



 YY بدألا باتك

 “یسماو حبصأ اذإ لوقی ام باب
 ."«روشنلا كيلإو» ىلإ «انحبصأ كب مهللا» :ثيدح ركذ

 يئاسنلا ظفلو :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 كب مهللا :حبصأ اذإ لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآ» :هيف

 .طقف .""«روشنلا كيلإو تومن كبو ايحن كبو انيسمأ كبو انحبصأ
 ىلص ينلا نِإ)») :لاقو هحیحص يف نابح نب متاح وبأ هاورو

 انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا حبصأ اذإ لوقي ناك ملسو هيلع هللا

 :لاق ىسمآ اذإو .روشنلا كيلإو تومن كبو اين كبو [ب /]

 كيلإو تومن كبو اين كبو انحبصأ كبو انيسمآ كب مهللا

 ام باب :هيف بابلا ةمحرتو .(۱۰) مقر بابلا »11/0 دواد يبآ ننس )۱(

 .يتآلا ثيدحلا دنع

 :حبصأ اذإ لوقي ناک هنآ ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع ةريره يبآ ثيدح وه (۲)

 اذإو .روشنلا كيلإو تومن كبو اين كبو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا»

 .ميقلا نبا مالك يف هجي رخت يتايسو

 . ٤٤۳١ :مقرب دواد يأ ننس حيحص ين ينابلألا هححص ثيدحلاو

 ١/ ٥. يئاسنلل ىربكلا ننسلا )۳(

 «حابصلا ف (روشنلا») :هیفو «همامتب ٦ ٠۵ ىیرکلا ننسلا ي هدنع وهو

 .ءاسملا يف «ريصملا»و



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۳۹۸

 .'«ںيصملا

 يف «ريصملا» و «ءاسملا يف «روشنلا» :اهيف دواد يبأ ةياورف
 . حابصلا )۳

 يف «ريصملا»» و ءءاسملا يف «روشنلا» :اهيف يذمرتلا ةياورو
 .' حابصلا )۳(

 يف «ريصملا» و «حابصلا يف «روشنلا» :اهيف نابح نبا ةياورو

 .“*ءاسملا

 هابتنالاو حابصلا نأل ؛ةظوفح نوکت نآ تاياورلا وأ يهو

 ةروربصلاو ءاسملاو «توملا دعب ةايحلا وهو ءروشنلا ةلزنمب مونلا نم

 .هللا ىلإ ريصملاو توملا ةلزنمب مولا ىلإ
 ثعبلا ىلع ًاليلد «هدعب هابتنالاو مونلا هناحبس لعج اذمو

 :ىلاعت لاق «ةايحو روشن هابتنالاو «توملا وخأ مونلا نأل ؛روشنلاو

 حابصلا ىلع راصتقإلا هيفو «ناسحإلا عم ۲٤٤-۲٤٥ /۳ نابح نبا حیحص )۱(

 .ملعآ هللاو .هیف همامتب وه سیلو «طقف

 .خسانلا نم وهس هلعلو .ءاسملاو حابصلا يف روشنلا اهيف لب (۲)

 اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب-۳١ «تاوعدلا باتك يف ٤٠٥/٥ يذمرتلا عماج (۳)
 ."نسح ثیدح اذه" :لاقو .یسمآ اذإو حبصأ

 اهيف يتلا ةياورلاو «حابصلا ىلع راصتقإلا اهيف نابح نبا ةياور نآ مدقت )٤(

 ننسلا يف يئاسنلا ةياور يه «ءاسملا يف «ريصملا» و «حابصلا يف «روشنلا»)

 .ملعا هللاو «یربکلا



 ۲۳۹ بدألا باتك

 كلذ يف نإ هلق نم مُكؤاغيباو راّهلاَو للاب مُكَماكم هتايآ نيو
 نرش مزل تاک

 :ةفيذح نع هحيحص يف يراخبلا هاور ام اضيأ هيلع لديو

 هلل دمحلا :لاق ظقيتسا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يلا نا»

 .«روشنلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا

 )١( :ةيآلا مورلا ةروس ۳.

 لوقي ام باب-۷ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم 37/1۱ يراخبلا حيحص (۲)

 .مان اذإ
 «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتک يف YAT /t ملسم حيحص يف وهو
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 هللا الإ هل ال :لاق نم» :شایع يبا ثیدح رکذ مث

 ."يرذنملا مالكو “ثيدحلا ««هل كيرش ال هدحو

 :هللا هحر ميقلا نب نيدلا سمش خيشلا لاق مث

 نع يراصنألا بويأ يبأ نع نيحيحصلا يف اجرخأ دقو

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 رشع «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلما هل هل كيرش

 .«ليعامسإ دلو نم سفن "ةرشع قتعأ نمك ناک «تارم

 .حبصأ اذإ لوقی ام باب-۱۱۰ ۳۱۷ ١/ دواد يبآ ننس (۱)

 اذ لاق نم» :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ شايع يبأ ثيدح وهو

 ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :حبصأ

 هنع طح «تانسح رشع هل بتکو «لیعامسإ دلو نم ةبقر لذع هل ناک .ریدق

 «يسمُي ىتح ناطيشلا نم زرح يف ناکو «تاجرد رشع هل عفرو «تائیس رشع

 .«حبصي یتح كلذ لثم هل ناك ىسمأ اذإ اهاق نإو

 لجرلا هب وعدي ام باب-٤۱ «ءاعدلا باتک يف ۱۲۷۲ /۲ هننس يف هجام نبا هجرحخأو

 ٤٤٤١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو .ىسمأ اذإو حبصأ اذإ

 .۳۳۵-۳۳۸ /۷ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۲)

 .ةعبرأ :ملسم حيحص نم عوبطملا ينو .ةرشع :لصألا ين اذكه (۳)

 .يتأيس امك «ةرشعلا ىلع ميقلا نبا دامتعال ءانه ةعبرألا بيوصت نكمي الو

 ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ۲۰۷۱/٤-۲٠۷۲ ملسم حیحص )٤(

 .ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب-١٠ «رافغتسالاو

 .يتأي اميف هل يراخبلا جيرخت رظناو



 ۳۷۱ بدألا باتك

 ."اقيلعت هاور ««ليعامسإ دلو نم ةبقر» :يراخبلا لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو
 كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :لاق ملسو

 هل تناك «ةرم ةئام موي يف «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو

 هةئيس ةئام هنع تيحُمو «ةنسح ةئام هل تبتكو «باقر رشع لدع

 دحأ تأي ملو .يسي ىتح كلذ هموي ناطيشلا نم ًازرح هل تناكو

 ناحبس :لاق نمو «كلذ نم رثكآ لمع لجر الإ هب ءاج امن لضفاأب
 دبز لثم تناك نإو هاياطخ تّطُح ةرم ةئام موي يف هدمجبو هللا

 ."«رحبلا

 تارم رشع اهدعي ةبقر لك نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 .هلبق يذلا ثيدحلا يف يراخبلا ةياور قفاوي وهو ءًاليلهت
 هقفاویو «ةبقرب ةرم لك نأ ىلع لدي "شایع يبآ ثيدحو

 لضف باب-٤٠ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠٠/٠١ يراخبلا حيحص )١(
 .ليلهتلا

 .هنع تطح :عوبطملا يف (۲)

 لضف باب-٤٠ «تاوعدلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠٤/١١ يراخبلا حيحص (۳)
 .«كلذ نم رثكأ» :هلوق ىلإ .ليلهتلا

 ٠١- افغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ۲۷٠/٤ ملسم حيحصو

 .ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلا لضف باب
 .فيحصت وهو .سابع نبا :عوبطملا يف )٤(
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 دق بويأ يبا ثيدح نکلو «"ملسم هاور يذلا بوي يبا ثيدح

 .هانركذ امك ملسمو يراخبلا هيف فلتخا

 باقر رشع لدعت ""ةرم ةئاملا ناب حيرص ةريره يبأ ثيدحو

 .هيف فلتخي ملو

 .بویآ يآ ربخ ىلع [1/۲۹۹] هجولا اذه نم حجرتیف

 “شايع يبا ثيدجج بويا يبا ثيدح يف ملسم ةياور حجرتتو
 .مدقتملا

 .ناحيجرتلا لباقت دقف

 «حصی ال هنآو هيف ملک دق “شایع يب ربخ :لاقي دقو

 ال حيحص ةريره يبأ ربخو «هظفل يف فلثخا دق بويأ يبأ ربخو

 .ملعأ هّللاو «هيدقت بجوف فالتخا الو هيف ةلع

 دبع نع ةسينأ يبأ نب ديز ثيدح نم يذمرتلا ىور دقو

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ رذ يبأ نع منغ نب نمحرلا

 هلإ ال :ملكتي نأ لبق هيلجر ناث وهو رجفلا ةالص ربد ي لاق نم»

 ةرشع») ال ««سفنآ ةعبرأ») ملسم حيحص نم عوبطملا يف هنأ ىلع هيبنتلا قبس (1)

 .ملعأ هللاو «ميقلا نبا ركذ امك ««سفنأ

 .عوبطملا نم ةطقاس (۲)

 .فيحصت وهو .سابع نبا :عوبطملا ين (۳)
 .فيحصت وهو .سابع نبا :عوبطملا يف )٤(



 YTV بدألا باتك

 وهو تييو ييجي دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 يحُمو «تانسح رشع هل بتک «تارم رشع .ریدق ءيش لک ىلع

 يف هلک كلذ هموي ناکو «تاجرد رشع هل عفرو ‹«تائیس رشع هنع

 نأ بنذل يغبني ملو «ناطيشلا نم سرحو «هوركم لك نم زرح

 حیحص نسح ثيدح اذه :لاق .((هّللاب كرشلا لإ مويلا كلذ هکردي

 .هجولا اذه نم بیرغ

 دبع نب ماس نع هعماج يف يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ هدج نع هیبأ نع رمع نب هللا

 هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقف قوسلا لخد نم»» :لاق

 وهو ريخلا هديب «تومي ال يح وهو تيميو ييجي دمحلا هلو كلملا

 فلأ هنع يحُمو ءةنسح فلا فلا هل بتك .ريدق ءيش لك ىلع

 .«ةجرد فلآ فلآ هل عفرو «ةئيس فلأ

 :ًاقرط يذمرتلا هل رکذو «هلثم تبثی ال لولعم ثیدح وهف

 انربخأ "نوراه نب ديزي انثدح عينم نب دمحأ :اهدحأ

 :يذمرتلا لاق هيفو .باب-۳٦ «تاوعدلا باتك ف A1 /o يذمرتلا عماج )1(

 .' حیحص بیرغ نسح ثیدح اذه"

 .1۸۸ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .يتاي اميف هج رخت يتايس (۲)
 .عوبطملا نم ةطقاس (نوراه نب ديزي انثدح) :ةلمج (۳)



V4ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت  

 يخأ ينيقلف ةكم تمدق :لاق عساو نب دمحم انثدح نانس نب رهزأ

 هللا لوسر نا هدج نع هبا نع ينثدحف «رمع نب هللا دبع نب ماس
 . "بیرغ ثیدح اذه :لاقو «هرکذف :ملسو هيلع هللا یلص

 .هوحن ماس نع ريبزلا لآ نامرهق رانيد نب ورمع هاور :يناثلاو
 ديز نب دامح انثدح  ةدبع نب دمحأ انثدح :يذمرتلا لاق

 لآ نامرهق وهو رانيد نب ورمع انثدح الاق ناميلس نب رمتعمل او
 ««ةنحلا يف تيب هل ينبو») :لاقو «هدج نع هيبأ نع لاس نع ريبزلا

 ."«ةجرد فلأ فلأ)»» : لقي ملو

 ملسم نب نارمع نع يفئاطلا ميلس نب ىیجب هاور :ثلاثلاو

 اذإ لوقي ام باب-١۳ «تاوعدلا باتك يف ٤٥۷/١-٤٥۸ يذمرتلا عماج (1)

 .قوسلا لحد

 .۲۷۲۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 ةلمحلا هذه تعقو ثيح ."ةدبع نب دامح انثدح" :"ةدبع" ةملك دعب لصألا يف (۲)

 .خسانلا نم وهس اهلعلو .ديز نب دامحو ةدبع نب دمحأ نيب

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو
 لخد اذإ لوقي ام باب-١۳ «تاوعدلا باتك يف ٤٥۸/٠١ يذمرتلا عماج (۴)

 .قوسلا

 قاوسألا باب-١٤ «تاراجتلا باتك يف ۷٥۲/۲ هننس يف هجام نبا هاورو

 .اهوخدو

 .ًاضيأ ۲۷۲٢ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



 YTVo بدألا باتك

 .ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع

 . ىج نع ًاقيلعت يذمرتلا هركذ «رمع ركذي ملو
 .هقرط لثمأ يهف :ىلوألا قيرطلا امأف

 دقو «ةمئألا ضعب هيف ملكت دقو «هب ساب ال نانس نب رهزأو

 ."ةراتخملا يف يسدقملا هللا دبع وبأ ظفاحلا اذه هثيدح ركذ

 رانيد نب ورمع اهيفف :ةيناثلا قتيرطلا [ب ۲٠۹1/ امأو

 .ريبزلا لآ نامرهق

 ءهنيعب دانسإلا اذه ركذو .رظن هيف :خيراتلا يف يراخبلا لاق

 نب ديز انثدح نمحرلا دبع نب یسوم لاق :لاقف ًانتم هل رکذی ملو

 نع راصنألا ىلوم رانيد نب ورمع نع ديز نب دیعس انثدح بابخ
 ."رمع نع هيبأ نع ملاس

 ىور دقو «ثيدحلا باحصأ ضعب هيف ملكت :يذمرتلا لاقو

 .“اهيلع عباتي ال ثیداحأ ماس نع

 .قوسلا لخد اذإ لوقي ام باب-١۳ «تاوعدلا باتك يف ٤٥۸/١ يذمرتلا عماج (۱)

 :يراخبلا لاقو :تلق" :يهذلا لاقو ٥۳۹/١. كردتسملا يف مكاحلا هلصوو

 ."ثيدحلا رکنم نارمع

 .۲۹۱/۱-۲۹۸ ءایضلل ةراتخملا ثیداحألا (۲)

 .۳۲۹/۱ ریبکلا خیراتلا (۳)
 اذإ لوقيام باب-١۳ «تاوعدلا باتك يف ٤٥۸/١ يذمرتلا عماج )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۷٦

 وه سيلو «ملسم نب نارمع اهيفف :ةثلاثلا قيرطلا امأو

 ركنم اذهو «حيحصلا لاجر نم كاذ نإف «ريصقلا ملسم نب نارمع
 .هريغو يراخبلا هلاق ثيدحلا

 .ملعأ هللاو ءريصقلا هنإ :ليق دقو

 .قوسلا لخد

 .یلتبم یار اذإ لوقی ام باب-۳۸ «تاوعدلا باتک يف ٠٠۰ /هو



 YTVY بدألا باتك

 “هنذآ يف نذؤيف دلوي يبصلا يف باب

 امو :اولاق ««؟نوبرغملا مکیف يؤر له» :ثيدح رکذ

 ."«نجلا مهيف كرتشي نيذلا» :لاق ؟نوبرغملا

 :همکح ينو «هعوقو يف :نیرمأ يف هيف مالکلاو «هریغو

li -كلذ یرج دقو ‹«هيلع لدی ثيدحلا اذهف :هعوقو  

 ١ ۳ رشک

 . ىلعي وب ىضاقلا هرکذ لمحا هلم عنمف :همکح و -

 )۱۱١(. :مقر بابلا ٥/ ۳۳۳-۳۳٤ دواد يبآ ننس (۱)

 ۹-۱٩. /۸ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح وه (۲)

 :لاق ؟نوبّرغملا امو :تلق ؟نوبّرغملا مكيف -اهريغ ةملك وأ- يؤر له :ملسو

 .«نجلا مهيف كرتشي نيذلا

 .,.۲ :مقرب دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نم ةطقاس «(ًاريثك كلذ ىرج دقو «هيلع لدي ثيدحلا اذهف :هعوقو امأ) ةلمج (۳)

 .عوبطملا

 )٤( مالسإلا خیش یواتف عومجم :رظنا ۱۹/ ۳۹.

 .اماف :عوبطملا يف ()

 .يضاقلا نع لقنلا اذه ىلع فقأ ل )١(

 حلفم نبال عورفلاو ۳۹/۱۹-٤٠ مالسإلا خيش ىواتف عومجم :ةلأسملا يف رظناو

2/۱ -. 



YFVAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "ةسوسولا يف “[باب]

 .حيضوتلل اهتعضو ةدايز يهو «لصألا يف تيسل نيفوقعملا نيب ام )١(

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو ١١۸. :مقر بابلا ۳۳۵-٠۳۳۷ /۵ دواد يبا ننس (۲)

 .ةسوسولا در

 .۱۱/۸-۱۲ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 :ثيداحأ ةثالث بابلا اذه يف دواد وبآ ركذ دقو

 يف هدجآ ءيش ام :تلقف سابع نبا تلاس» :لاق ليمژ يبا ثيدح :لوألا

 نم ءيشآ :يل لاقف :لاق .هب ملکتأ ام هللاو :تلق ؟وه ام :لاق ؟يردص

 :لجو زع هللا لزنأ ىتح :لاق .دحأ كلذ نم اجن ام :لاق كحضو :لاق ؟كش

 (كيبَق نم باتكلا نوأرقي نيِدَلا لأنماق كيل الرلأ امي كش يف تلك نإ

 وه :لقف ًائيش كسفن يف تدجو اذٳ :يل لاقف :لاق ءةبآلا ٤ :سنوي]

 .«[ :ديدحلا] (ميلَع ٍءيّش لكب َوْحَو ُنِطاَبلاَو ُرِهاَظلاَو ُرخآلاَو لوألا

 ۲ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 هللا لوسر اي :اولاقف هباحصأ نم سان هءاج» :لاق ةريره يبآ ثيدح :يناثلا

 انآو انل نأ بحن ام «هب مالكلا وأ «هب ملكتن نأ مظعت ءيشلا انسفنأ يف دجن

 .«ناجيإلا حيرص كاذ :لاق .معن :اولاق ؟هوتدجو دقوأ :لاق .هب انملكت

 نايب باب ٦۰- «نامإلا باتک يف ۱۱۹/۱ هحیحص ين ملسم هجرخأو

 . ...نايإلا يف ةسوسولا

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ لجر ءاج :لاق سابع نبا ثيدح :ثلاثلا

 ةممح نوكي نأل «ءيشلاب ضَّرعُي هسفن يف دج اندحأ نإ هللا لوسر اي :لاقف

 يذلا هلل دمحلا بكأ هللا «ربكأ هللا «ربكأ هللا :لاقف .هب ملكتي نآ نم هيلإ بحأ



 ۲۳۷۹ بدألا باتك

 اهسفنآ هب تثدح امع يتمأل زواجت هللا نإ :نيحيحصلا ف

 .'«هب اولمعي وأ اوملکتي لام

 .(ةسوسولا لإ هدیک در

 € :مقرب دواد يبآ ننس حيحص ين ينابلألا هححصو

 ٤ قالطلا باب-١١ «قالطلا باتک يف «حتفلا عم ۳۰۹/۹ يراخبلا حيحص )۱(

 . ...قالغإلا
 ثیدح نع هلا زواجت باب ~0۸ نالا باتک ف ۱۱١/۱ ملسم حیحصو

 . ...سفنلا
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهالك



YAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "باسحألاب رخافتلا يف باب
 نبا نع رانيد نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو

 حتف موي سانلا بطخ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نآ» :رمع

 «"”ةيلهاجلا ةيبع مكنع بهذأ دق هللا نإ سانلا اهيآ اي :لاقف ةكم

 هللا ىلع ميرک يقت نمؤم :نالجر "”سانلاف ءاهئابآب اهمظاعتو
 «بارت نم مدآ هللا قلخو «مدآ ونب سانلاو هللا ىلع نيه يقش رجافو

 مكالعجو أر رکذ نم ماقلخ اإ سالا اهب اهب ای :یلاعت هللا لاق
 ميلَع هللا نإ گاقلا هللا دنع دنع كمر نإ اوفَراَعَِل لئابقو ای ًابوُعش

(€) 
.( 

04 

 .(۱۲۰) :مقر بابلا يف . ۳۳۹/۰-۳٤۰ دواد يأ ننس (۱)

 ۱١-۱۷. /۸ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 زع هللا نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح دنع

 «يقش رجافو «يقت نمؤم «ءابآلاب اهرخفو ةيلهاجلا ةّيبع مكنع بهذأ دق لجو
 نم محف وه امنإ ماوقأب مهرخف لاجر ْنعدّيَل «بارت نم مدآو «مدآ ونب متنا
 .«نتنلا اهفنأب عفدت يتلا نالعجلا نم هللا ىلع نوهأ ْننوكيل وأ «منهج محف
 لضف يف باب-١۷ «بقانملا باتک يف 1٩۰/٥ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو
 ."بيرغ نسح" :لاقو .نميلاو مأشلا

 ٤۲۹٩. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .۲۷ ٠١/ برعلا ناسل :رظنا .اهءافج يأ (۲)

 .فيرحت وهو .سانلا :عوبطملا يف (۳)

 )٤( :ةيآلا تارجحلا ةروس ٠١ .



 ۳۸۱ بدألا باتك

 نب هللا دبع ثیدح نم هفرعن ال بیرغ ثیدح اذه :لاق

 ‹فّحضُي يلع دلاو رفعج نب هللا دبعو «هجولا اذه نم الإ رانيد
 ."هریغو )٩ ب هفعض

 :هعفري ةرمس نع نسحلا ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا ينو

 حيحص نسح ثيدح اذه :لاق ««ىوقتلا :مركلاو .لاملا :بسحلا»

. (۳( 
 . ابیرع

 ةدايز اهنأ ىلإ ةراشإلا نود (نيعم نبا) تديز :عوبطملا ينو .نيعم نبا :وه (1)

 .ًاريثك اذه نم رم دقو «حيضوتلل
 ةروس نمو باب-٩٤ «نآرقلا ريسفت باتک- ين ۳٠۳/۰ يذمرتلا عماج (۲)

 .تارجحلا

 ۲٠٠۸. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 ةروس نمو باب-۹٤ «نآرقلا ريسفت باتك يف ۳٠۳/٠١ يذمرتلا عماج (۳)

 عرولا باب-٤۲ «دهزلا باتک يف ۱٤١١/۲ هننس يف هجام نبا هجرخأو

 .ىوقتلاو

 ۲٠۰۹. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو



YAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 "٠ هتبحمب لجرلا رابخإ باب
 لوسر لاق :لاق يبضلا ةماعن نب ديزي نع يذمرتلا جرخأو

 نع هلاسيلف لجرلا لجرلا ىخآ اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ثيدح اذه :لاق .«ةدوملل لصوأ هنإف وه نمو هيبأ مساو همس
 . بیرغ

 ىلص هللا لوسرل لاق ًايبارعأ نأ» سنأ نع نيحيحصلا ينو
 یلص هللا لوسر هل لاق ؟ةعاسلا یتم [*YY/1] :ملسو هيلع هللا

1 2 
 . ((تببح نم عم

 باب :هيف بابلا ةمجرتو «(۱۲۲) :مقر بابلا ۳٤۳/١-٠٤٥ دواد يبأ ننس (۱)

 .هايإ هتبحم لجرلا رابخإ
 .۲۰-۲۷ /۸ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخمو

 اهركذيس يتلا ثيداحألا ىنعم ثيداحأ ةدع بابلا اذه يف دواد وبأ رکذ دقو

 .ءاش نم هيف اهرظنيلف «ميقلا نبا

 ٤٠۹. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 باب-1 ةباحصلا لئاضف باتک ف ‹حتفلا عم o-01/۷ يراخبلا حیحص )(

 . ...باطخلا نب رمع بقانم

 عم ءرملا باپ- ۰ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲۰۳۲/٤ ملسم حیحصو

 .بحأ نم



 YFTAY بدألا باتك

 الو "ةالص الو موص ريثك نم اه تددعأ ام» :ةياور ينو

 .«هلوسرو هللا بحأ ينكلو ةقدص

 هيلع هللا ىلص يلا نأ ىسوم يبأ نع نيحيحصلا ينو

 .«بحأ نم عم ءرملا» :لاق ملسو

 نب ناوفص نع شيبح نب رز ثيدح نم يذمرتلا یورو

 بحي لجرلا دمحم اي :لاق توصلا يروهج يبارعأ ءاج» :لاق لاسع

 ءرملا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟مهب قحلي “الو موقلا

 .حیحص نسح ثیدح :يذمرتلا لاق .«بحأ نم عم

 .عوبطملا نم ةطقاس (ةالص الو) ةرابع ()

 ةمالع باب-٦۹ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۷۳/٠١ يراخبلا حیحص (۲)

 .هللا يف بحل ا

 عم ءرملا باب-١٠ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ين ۲٠۳۳/٤ ملسم حیحصو

 .بحآ نم

 ةمالع باب-١۹ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥۷۳/٠١ يراخبلا حیحص (۳)

 .هللا يف بحلا

 عم ءرملا باب-١٠ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ين ۲٠٠٠/٤ ملسم حيحصو

 .بحآ نم

 .فيرحت وهو .الو :عوبطملا يف ()

 .بحأ نم عم ءرملا نأ ءاج ام باب-١٠ ءدهزلا بات يف ٤ يذمرتلا عماج )٥(

 ٠۹٤١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو



YASةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو

 نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ» :ملسو هيلع هللا

 .'«يلظ الإ لظ ال موي يلظ يف مهلظأ مويلا ؟يلالجب

 هللا لوسر تعمس :لاق لبج نب ذاعم نع يذمرتلا ينو

 يلالج يف نوباحتملا :ىلاعت هللا لاق» :لوقي ملسو هيلع هللا یلص

 ."«ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي رون نم ربانم مه

 (دوعسم نباو “ءادردلا يبأ نع بابلا يفو :لاق

 كلام يبإأو «"ةريره يبإو (”تماصلا نب ةدابعو

 لضف يف باب-١١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۱۹۸۸/٤ ملسم حيحص (۱)

 .هللا يف بحل ا

 .هللا يف بحل ا يف ءاج ام باب-۳٠ دهزلا باتک يف ٤/ ۰۱١-٥۱٦ يذمرتلا عماج ()

 . ۱۹٤۸ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .عوبطملا يف هيلع فقأ ملو .-۷۷ ٠١/ دئاوزلا عمجم يف امك- يناربطلا هاور ()

 .عمجلا يف يمثيملا هنسحو

 فاحتإ يف امك- هدنسم يف ىلعي وبأو ٤٥ /۷ هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ()

 . ٤۷۷ /۷ يريصوبلل ةرهملا ةريخلا

 نباو ٠۹۹/٤-۱۷٠ كردتسملا يف مكاحلاو ۳۲۸/١ دنسملا ين دمحأ هاور ()

 مهریغو .ناسحإلا مم۸ /۲ هحیحص يف نابح

 بلاطملا :رظنا .ةددعتم قرط هلو .۲۳۲-۲۳۳ /۲ هحیحص يف نابح نبا هاور (۲)

 0١۸/٠١. ةرهملا ةربخلا فاحتإو ۱۸۹-1۸۸ ٠١/ ةيلاعلا



 YFAo بدألا باتک

 . حیحص نسح ثیدح اذهو ‹'"يرعشألا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سنأ نع نيحيحصلا ينو

 هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نک نم ثالث»

 دوعي نأ هركي نأو هلل الإ هبحب ال ءرملا بحب نأو ءامهاوس امم هيلإ بحأ

 ."«ںانلا يف فذقی نأ هرکی امک هنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا يف

 ."اوقثو هلاجرو" ۰ عمجلا ين يمثيملا لاقو Er /o هدنسم يف دمحأ هاور (۱)

 .قباسلا ذاعم ثيدحل هجارخإ دعب وه اذه يذمرتلا مالک ()

 :ًاضيأ بابلا ينو

 ‹«عويبلا باتک يف ۰۷۹۹٩ /۳ هننس يف دواد وبآ هاور :باطخلا نب رمع نع -

 .نهرلا ين باب -۸
 ٣۰۱۲. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هححصو ٤/ ٠۷١-١۷١« كردتسملا يف مكاحلا هاور :رمع نب هللا دبع نعو -

 .يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع

 دنسم ينو ٠۲/۸ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :ةمامأ يبأ نعو -
 ٠١. /۲ نييماشلا

 يف يدع نباو ء١١٠٠ ٤/ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :بويأ يبآ نعو -

 ٠١١/٤. لماكلا

 ٠١١. :مقرب ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو

 .ناميإلا ةوالح باب-۹ «ناالا باتک يف «حتفلا عم ۷۷/١ يراخبلا حيحص (۳)

 فصتا نم لاصخ نايب باب-١٠ «نامإلا باتک يف ٩٦/۱ ملسم حیحصو

 .نالا ةوالح دجو نهب



۳A1ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو
 مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس» :لاق ملسو

 «دجاسملا يف قتلعم هبلق لجرو «هللا ةدابع ين اشن باشو «لداع
 ةأرما هتعد لجرو «هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت نالجرو
 ةقدصب قدصت لجرو هللا فاخأ ينإ :لاقف لامجو بصنم تاذ

 ایلاخ هللا رکذ لجرو «هنیمي قفنت ام هلامش ملعت ال یتح اهافخاف

 .'«هانیع تضافف

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو

 ونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو») :ملسو هيلع هللا

 ؟متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الا ءاوباحت ىتح اونمؤت الو
 .«مکنیب مالسلا اوشفأ

 سيردإ يبأ نع حيحص دانسإب اطوملا يف كلام ىورو
 اذإو ءايانثلا قارب ىتف اذإف قشمد دجسم تلخد») :لاق ينالوخلا

 هيأر نع اوردصو هيلإ هودنسأ ءيش يف اوفلتخا اذإو «هعم سانلا

 يف سلج نم باب-١۳ «ناذألا بات يف «حتفلا عم ۱٦۸/۲ يراخبلا حيحص (1)
 .دجاسملا لضفو ةالصلا رظتني دجسملا

 .ةقدصلا ءافخإ لضف باب-١٠ «ةاكزلا باتك يف ۷٠١ /۲ ملسم حيحصو

 الإ ةنحلا لخدي ال هنأ نايب باب-۲۲ «نامیإلا باتک يف ۷٤/۱ ملسم حیحص )۲)

 . ...نونمؤملا



 YFAYV بدألا باتك

 «ترجه دغلا نم ناك املف .لبج نب ذاعم اذه :ليقف ؟هنع تلآسف

 [ب /۲۷۰] هترظتناف يلصي هتدجوو «ریجهتلاب ينقبس دق هتدجوف

 :تلق مث هيلع تملسف ههجو لبق نم هتئج مث «هتالص یضق یتح

 .هللآ :تلقف] ؟هللآ :لاقف .هللآ :تلق ؟هللآ :لاقف .كبحأل ينإ هلاو

 هيلإ ينذبجف يئادر ةوبجج ذحأف :لاق .'[هلآ :تلقف ؟هللآ :لاقف

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس ينإف رشبآ :لاقف

 «يف نيسلاجتملاو «ّيف نيباحتملل يتبع تبجو :ىلاعتو كرابت هللا لاق»

 .«يف نيلذابتلاو يف نيروازتملاو

 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو
 ىلع هللا دصراأف «ىرخأ ةيرق يف هل اخأ راز الجر نأ» :ملسو

 يف يل ًاخأ دیرأ :لاق ؟دیرت نیآ :لاق هيلع یتآ املف اكلم هتجردم

 ينآ ريغ ءال :لاق ؟اهبرت ةمعن نم هيلع كل له :لاق .ةيرقلا هذه

 امك كبحأ دق هللا نأب كيلإ هللا لوسر ينإف :لاق .هللا يف هتببحأ
 .' ((هيف هتببحأ )۳(

 .اطوملا نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(

 40۳/۲-٩٥٤. اطوملا (۲)

 .ناسحإلا عم ۳۳٢/۲ هحیحص يف نابح نبا هج رخو

 لضف يف باب-۲١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۱۹۸۸/٤ ملسم حیحص (۳)

 .هللا يف بحل ا



FARةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 هيلع هللا ىلص ينلا نع هاور «بحأ نم عم ءرملا» :ثيدحو

 ىسوم وبأو «دوعسم نب هللا دبعو كلام نب سنأ :ملسو

 «رذ وبآو «يردخلا ديعس وبأو «بلاط يبآ نب يلعو «يرعشألا

 «بزاع نب ءاربلاو «يمطخلا ديزي نب هللا دبعو «لاسع نب ناوفصو

 ةمامأ وبأو «يحمجلا ةمادق نب ناوفصو «سرضم نب ةورعو

 وبأو «لبج نب ذاعمو «ةريره وبأو ءيرافغلا ةحجيرس وبأو «يلهابلا
 ةشئاعو «هللا دبع نب رباجو «تماصلا نب ةدابعو «يراصنألا ةداتق

 .ههنع هللا يضر

 . "هيلع قفتم :سنأ ثيدحف

 ."افیأ هيلع قفتم :دوعسم نبا ثیدحو

 ثيدحلا اذه قرط ميعن وأ عمج دقو" ! ۰ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)

 .ه.| 'نيرشعلا وحن هيف ةباحصلا غلبو (نيبوبحلا عم نيبحلا باتك) هامس ءزج يف

 .ًايباحص رشع ةعست انه ميقلا نبا ركذ دقو

 .ةنشيخ نب ةرّدْنج ةفاصرق يبأ نع ًاضيأ بابلا ينو
 . ٠۹/۳ ریبکلا يف یناربطلا هاور

 ۲۸۱/٠١. دئاوزلا عمج يف يمشي هفعضو

 .يراصنألا لقوق نب نامعنلا نعو

 ۷٠/۸. ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور

 .ميقلا نبا مالك يف هجي رخت قبس دقو (۲)

 .۲۷ /۷ رصتخملا يف يرذنملا يف مالك يف قبس دقو (۳)



 YA4 بدألا باتك

 .تمدقت دقو « يسوم يبأ ثيدح كلذكو

 يسلايطلا دواد وبأ هاورف «هنع هللا يضر يلع ثيدح امأو

 الجر نأ» :يلع نع ينرعلا ةبح نع روعألا ملسم نع ةبعش نع
 نأ عيطتسي الو موقلا بحي لجرلا :ملسو هيلع هللا ىلص ينلل لاق

 ."«بحأ نم عم ءرملا :لاق ؟مهلمعب لمعي

 نع ىليل يبا نبا هاورف ؛يردخلا ديعس يبآ ثيدح امآو

 .«بحأ نم عم ءرملا» ًارصتخ هنع يفوعلا ةيطع

 باب-٩۹ «بدألا باتک يف ‹«حتفلا عم ٥۷۳/٠١ يراخبلا حيحص يف وهو

 . ...هللا يف بحلا ةمالع

 ءرملا باب-١٠ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲٠۳٤/٤ ملسم حيحص يو

 .بحأ نم عم

 .ميقلا نبا مالک يف هجيرخت قبس دقو (۱)

 . ۱۳٤/۱-٠۳١ يسلایطلا دواد يبآ دنسم (۲)

 هملعن ال ثيدحلا اذه :لاقو ۳٠۷/۲ راخزلا رحبلا هدنسم يف رازبلا هاورو

 .دانسإلا اذهب الإ يلع نع ىروي
 ٠١/ ۲۸٠. دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هفعضو

 ."نيبوبحلا عم نيبحلا" هئزج يف ميعن يب دنع هلعلو «هيلع فقأ ملو (۳)

 امهالك ۱۳/٠١ ريبکلا يف يناربطلاو ٤/ ۲۷١ هدنسم يف رازبلا ىور دقو

 نب هللا دبع نع يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع ةاطرأ نب جاجحلا قيرط نم

 .هب دوعسم



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۰

 .'”حیحص هدانسإو «دواد وب هرکذف ؛رذ یب ثیدح امو

 «هححصو يذمرتلا هاورف ؛لاسع نب ناوفص ثيدح امأو

 .هدقت دقو

 ملسم نع ةعامج هاورف يمطخل ا ديزي نب هللا دبع ثيدح امأو
 يلا لأس الجر نأ هيبأ نع ديزي نب هللا دبع نب ىسوم نع روعألا

 ."هركذف «ملسو هيلع هللا یلص

 نع روصنم نب “نیسح هاورف ؛بزاع نب ءارلا ثیدح امأو

 .“”ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع يمزرعلا نع يئادصلا ديزي نب يلع

 نع شيرحلا نب ديز هاورف سرضم نب ةورع ثيدح امأو
 دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع نايفس يخأ [1/۲۷۱] ةنييع نبا نارمع

 ."«بحأ نم عم ءرملا» :ًاعوفرم هنع يعشلا نع

 .هايإ هتبحمب لجرلا رابخإ باب-۲۲٠ «بدألا باتک يف ٥/ ۳٤٤ دواد يبآ ننس (۱)

 0 :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .هجرخت قبس دقو (۲)

 .عوبطملا يف هيلع فقأ ملو ۲۸٠/٠١-. دئاوزلا عمجم يف امك- يناربطلا هاور (۳)

 .روعألا ملسم لجأل دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هفعضو

 .لصألا يف ال فيرحت وهو .ديعس :عوبطملا يف )٤(

 ."نيبوبحلا عم نيبحا" هئزج يف ميعن يبآ دنع هلعلو «هيلع فقأ ملو )٥(

 ريغصلاو ٠٠۲/۲ طسوألاو ٠٥٤/١۷. ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور (0)

 ۲٠٤. /۲ ةباحصلا مجعم يف عناق نباو ./۱



 ۳4۱ بدألا باتك

 مجعملا يف يناربطلا هاورف ؛ةمادق نب ناوفص ثيدح امأو

 نب نوميم هيب نع “'يئارلا نوميم نب ىسوم ثیدح نم ریبکلا

 :لاق ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع هدج نع هيبأ نع یسوم

 مالسإلا ىلع هعيابف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ يبأ رجاه»
 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لاقف «هللا لوسر اي كبحأ ينإ :لاقو

 .«بحأ نم م ءرملا

 .فيعض قودص :نوميم نب ءالعلا لاق

 رشب نب هللا دبع نع ۲۲۷/۱۱ دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هاورو

 .هٻ ةنييع نب نارمع نع يزارلا
 .يئرملا :عوبطملا يف (۱)

 ۷١/۸. ريبكلا مجعملا (۲)

 مجعم يف عناق نبا دنعو 4۸/١ ريغصلاو ۲۸٦/۲ طسوألا يف وهو

 ۲۸۱/٠٠١. دئاوزلا عمجم نم يمثيملا هفعضو .كلذك ٠٤٤. /۲ ةباحصلا

 .لصألا يف ةرابعلا اذك (۳)

 نب ناوفص نع ىوري ال" :ثيدحلل هتياور دعب ريغصلا يف يناربطلا لاقو
 ."نوميم نبا هب درفت دانسإلا اذهب الإ :ةمادق

 خيش وهو «ةرصبلاب هتكردأ :يئارملا نوميم نب ىسوم نع :متاح وبأ لاقو
 ٠١١/۸. ليدعتلاو حرجلا :رظنا .روهشملاب سيل «ريبك

 نبال لماكلا :رظنا ."ثيبخ يردق ءوس لجر" :هنع نوراه نب یسوم لاقو

 ۳٤٤/١. يدع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳4۲

 ةرعرع نب دمحم هاورف ؛يلهابلا ةمامأ يبآ ثيدح امأو

 اموق دبع بحب ال») :هعفري هنع ريبج نب لاضف نع دابع نب تولاطو

 .'«مهعم هللا هثعب الإ

 - مساقلا نب رافغلا دبع ةياور نمف ؛ةحيرس يبآ ثيدح امأو

 نب بيبح نع ثراحلا نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع -كورتم
 ."«بحأ نم عم ءرملا» :ًاعوفرم هنع دام

 نب ىسوم نع عيبرلا نب ناسغ هاورف ؛ةريره يبآ ثيدح امأو

 عم وهو «هللاب هنظ دنع دبعلا» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع ريطم
 ."«ةمايقلا موي هبابحأ

 :ًاعوفرم تبثي ال دانسإب هنع يورف ؛لبج نب ذاعم ثیدح امأو

 .«بحأ نم حم ءرملا»

 ۲٠۳. /۸ ریبکلا يف يناربطلا هاور (۱)

 .ريبج نب لاضف لجأل ۳۷ ١/ دئاوزلا عمجم يف يمشيملا هفعضو

 مصاع يبأ نباو ٦/ ۳٠۲-٠۳٦۳ طسوألاو ۱٤۸/۸ ریبکلا يف يناربطلا هاورو

 يب نع هيبأ نع سيق نب دحاولا دبع نب دمحم قتيرط نم ٦۸۷ /۲ داهجلا يف
 .«بحأ نم عم ءرملاو» :ظفلب ةمامأ

 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هفعضو ۱۸١/۳. ريبكلا مجحملا يف يناربطلا هاور (۲)

 .ًاضيأ مساقلا نب رافغلا دبع لجأل ٠-۲۸۱

 .فيعض وهو .ريطم نب ىسوم ةمجرت يف ۳۳۸/۲ لماکلا يف يدع نبا هاور (۳)

 وهو «ردحج نب بيصخلا قيرط نم ۷٤/۲١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )٤(

 .۲۸۱ ٠۰/ دئاوزلا عمج :رظنا .باڌک



 ۳۹۳ بدألا باتك

 ةعيه نبا ةياور نمف ؛يراصنألا ةداتق يبأ ثيدح امأو

 يلا نع ""ةداتق يبأ نع رضنلا نب ىيحجي نع رخص وب ينثدح
 ." سنآ ثیدح وحن «ملسو هيلع هللا یلص

 دمحم نب سودقلا دبع هاورف ؛تماصلا نب ةدابع ثيدح امأو

 سن نع ةداتق نع مامه انثدح مصاع نب ورمع انثدح بيعش نب

 .«بحأ نم عم ءرملا» :ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع نع

 سنآ نع ةداتق نع مصاع نب ورمع نع يراخبلا يف وهو
 .هغیدح نم

 .”يراخبلا هنع ىور اذه سودقلا دبعو

 ثيدح نم ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورف ؛رباج ثیدح امو

 ءاج)») :لاق هللا دبع نب رباج ينثدح ديعس ينثدح رامع نب ةمركع

 موقت ىتم هللا لوسر اي :لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ لجر

 .وهس وهو .ةريره :لصألا يف )١(

 ./۱ طسوالاو ۲٤۲ /۳ ریبکلا يف يناربطلا هاور (۲)

 نبا وأ دابع نب هللا دبع هيفو ..." ٠١/ ۲۸٠: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاقو

 ."...هفرعأ ملو «ةدابع

 ."نيبوبحا عم نيبحلا" هئزج يف ميعن يب دنع هلعلو «هيلع فقأ ملو (۳)

 يف ءاج ام باب-۹۵ «بدألا باتک يف «حتفلا عم ٥1۸/٠١ يراخبلا حيحص )٤(

 .(كليو») :لجرلا لوق

 .(ق س ت خ) :ب هل زمر ثیح ۰1۱۸ :ص بیذهتلا بیرقت :رظنا )٥(



Y4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 تددعأ ام هللا لوسر اي هللاو :لاق ؟اه تددعأ امف :لاق ؟ةعاسلا

 عم تنأف :لاق ءهلوسرو هللا بحأ ينإو «لمعلا فيعضل ينإ ءاه

 .'”«تہبحأ نم

 نبا "ناك نإو «عطقنمف ؛بيسملا نبا ناك نإ :ديعسو
 .ًارباج كردأ دقف ؛انيم

 دلاخ نب ةبده انثدح هللا دبع لاقف ؛ةشئاع ثيدح امأو

 ةبيش نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع مامه انثدح

 الإ ًاموق دحأ بحي ال» :ًاعوفرم ةشئاع نع ةورع نع يمرضحلا

 .«ةمايقلا موي مهعم رشح

 ثیدح نم هنم لوطا همجعم يف يناربطلا [ب /۲۷۱] هاورو

 :هعفرت ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع
 ام «مثآ ال نأ توجرل تفلح ول ةعبارلاو «نهيلع فلحأ ثالث»

 ۹۹۰-1٩1. /۲ يمثيهلل ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب :رظنا (۱)

 رباج نع ريبزلا يبآ نع ةعي نبا نع ۰۳۳٦/۳ ۳۹٤ هدنسم يف دمحآ هاورو

 .«بحأ نم عم دبعلا» :ظفلب ًاعوفرم

 ٠١/ ۲۸٠. دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هنسحو

 .ةراشإ نودو عاد نود .' وه" ةدايزب .وه ناك :عوبطملا يف (۲)

 .ةراشإ نودو عاد نود ."وه" ةدايزب .وه ناك نإو :عوبطملا يف (۳)

 .شماهلا يف اهيلإ ةراشإلا ىلوألا ناک ةدايز يهو .دمحأ نب هللا دبع :عوبطملا يف )٤(

 .هدعب ام رظنا )٥(



 °40 بدألا باتك

 يف دبع هللا یلوتی الو «هل مهس ال نمک مالسإلا يف مهس اذ هللا لعج

 ول ةعبارلاو «بحأ نم عم ءرملاو «ةمايقلا موي هريغ هيلويف ايندلا

 ءايندلا يف دبع ىلع هللا رتسی ال «مثآ ال نأ توجرل اهیلع تفلح

 ٠ لثمب متعمس اذإ :زيزعلا دبع نب رمع لاقف .ةمايقلا موي هرتس الإ
 ."«هوظفحاف ةشئاع نع ةورع نع ثيدحلا "اذه

 .عوبطملا نم ةطقاس (1)

 .يناربطلا دنع هدجأ مل (۳)

 ۸٤/٤". كردتسملا ف مكاحلاو ۱٤٥/٦ ۱٦١« هدنسم ف دمحأ هجرخأ دقو

 نع ةورع نع يمرضحلا ةبيش نع هللا دبع نب قاحسإ نع مامه قيرط نم
 .هوحن هب ةشئاع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۳۹٦

 “نيدلاولا رپ يف باب
 ."ربلا عابرأ ةثالث مألل :دمحأ مامإلا لاق

 نبا ثیدحجج جتحاو «مألل ربلاو بألل ةعاطلا :ًاضيأ لاقو

 .هتجوز قالطب ۳ہمآ ll (كابأ عطأ» :رمع

 دواد يبآ ننس رصتخو .(۱۲۹) :مقر بابلا ٩/ ۳٤۹-۰۳٥٤ دواد يب ننس (۱)
 .بابلا اذه يف ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذ دقو ١-٤٠. /۸ يرذنملل

 .رمتعملا نب روصنم نع يورم وهو (۲)
 ٤١. /۵ ةيلحلا يف ميعن وبأ هقيرط نمو ۰٤۷٦/۲ دهزلا يف دانه هنع هاور

 يف تسيل ةدايز يهو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هرمأ ال :عوبطملا يف (۳)

 نود لصألا يف اهماحقإ نود شمالا يف نوكت نأ ضرتفملا نم ناكو «لصألا

 .كلذ ىلإ ةراشإلا

 ءاههركي رمع ناک ةأرما يتحت تناك» :لاق رمع نب هللا دبع ثیدح وهو )٤(

 عطأ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمع یتاف «تیباف .اهقلط :لاقف

 .۲۰ /۲ هدنسم يف دمحأ هجرخآ .«كابآ

 .يهذلا هقفاوو ء۹۷ /۲ كردتسملا ين مكاحلا هححصو

 .بابلا اذه يف ۳٠۰ /۰ هننس يف دواد وبآ هاورو

 لجرلا يف ءاج ام باب-۳٠ «قالطلا باتک يف ٤٩٥ /۳ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .هتجوز قلطي نآ هوبأ هلأسي

 هوبأ هرمأي لجرلا باب-١۳ «قالطلا باتک يف ٥۷٥/۱ هننس يف هجام نباو

 .دمحآ هجرخأ ام ینعم .هتآرما قالطب

 ٠٩١۹. :مقرب ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابل ألا هححصو



 Y4 بدألا باتك

 يبا نع "ساقلا ثیدح نم هننس يف هجام نبا یور دقو

 ؟امهدلو ىلع نيدلاولا قح ام هللا لوسر اي :لاق الجر نأ» :ةمامأ

 . ”«كرانو كتنج امه :لاق

 هيلع هلا ىلص يلا عمس ءادردلا يبأ نع ًاضيأ جرخأو

 وأ بابلا كلذ عضاف ءةنجلا باوبأ طسوأ دلاولا» :لوقي ملسو

 ."«هظفحا

 .هقباسك وهو "دمحم نب" ةدايزب .دمح نب مساقلا :عوبطملا يف (1)

 .نيدلاولا رب باب-١ «بدألا باتك يف ۱۲۰۸/۲ هجام نبا ننس (۲)

 ۷۹٩. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .نيدلاولا رب باب-١ «بدألا باتك يف ۱۲۰۸/۲ هجام نبا ننس (۳)

 . 0 :مقرب هجام نبا ننس حيحص يف ينابلألا هححص و



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳۹۸

 “راج لا قحو ًاميتي لاع نم لضف باب
 :لاق هنع هللا يضر سنا نع هحيحص يف ملسم جرخآ دقو

 یتح نيتيراج لاع نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 .«هعباصأ مضو .وهو انأ ةمايقلا موي ءاج ءاغلبت

 ينتءاج» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع نيحيحصلا ينو

 ةرمت ريغ ًائيش يدنع دجت ملف «ينتلاسف ءا ناتنبا اهعمو ةأرما

 مث ءائيش اهنم لكات ملو اهيتنبا نيب اهتمسقف اهتذخاف اهايإ اهتيطعأف
 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يلع لخدف ءاهاتنباو تجرخف تماق

 نم يلتبا نم :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاقف ءاهثیدح هتثدحف

 .“«رانلا نم ًارتس هل نك ؛نهيلإ نسحاأف ءيشب "تانبلا

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )٠١١(. :مقر بابلا ١/ ۳٠١٤-٠٦" دواد يبأ ننس (۱)

 .ًاميتي لاع نم لضف يف

 ۸-۳ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 .اذه دعب ةدرفم ةمجرتب دواد يبأ ننس نم عوبطملا ين درفم وهف راجلا قح امأ
 .بابلا اذه يف ثيداحأ ةدع دواد وبأ ركذ دقو

 باب-١٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲۰۲۸-۲۰۲۷ ٤/ ملسم حیحص (۲)

 .تانبلا ىلإ ناسحإلا لضف

 .ةراشإ نودو عاد نود "هذه" ةدايزب .تانبلا هذه نم :عوبطملا ي (۳)

 دلولا ةحر باب-۸٠ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٠١/ ٤٤١ يراخبلا حيحص )٤(

 .هتقناعمو هلیبقتو



 ۳4۹ بدألا باتک

 نبا نع حابر يب نب ءاطع نع هننس يف هجام نبا جرخأ دقو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع

 راهن ماصو «هليل ماق نمك ناك “"[ماتيألا نم ةثالث لاع نم]»

 ةنحلا يف وهو انآ تنكو هللا ليبس يف هفيس ًارهاش حارو ادغو

 .«ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإ قصلاو «نيتاهك ناوخأ

 ريخ)» :هعفري هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ًاضيأ جرخأو

 نيملسملا يف تيب رشو «هيلإ نسحي ميتي هيف تيب نيملسملا يل تيب

 ."«هیلإ ءاسی میتی هيف تیب

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا يف اجرخأ دقو
 ام» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق امهنع

 .«هثرویس هنآ تننظ یتح «راجلاب ینیصوی لیربج لاز [1/۲۷۲]

 لضف باب-٩ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف Y‘V/6 ملسم حیحص و

 .تانبلا ىلإ ناسحإلا

 .هجام نبا ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ميتيلا قح باب- «بدألا باتك يف ۱۲۱۳ /۲ هجام نبا ننس (۲)

 ٤ ۸٠٩. :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 .ميتيلا تح باب-٦ «بدألا باتك يف ۱۲۱۳/۲ هجام نبا ننس (۳)

 .۳*۸ :مقرب هجام نبا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 باب-۸ «بدألا باتك يف «حتفلا عم يراخبلا حيحص )٤(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4

 هيلع هللا یلص ينلا نأ هنع هللا يضر حیرش يبآ نع امهيفو

 اي :لیق ؛نمؤي ال هللاو «نمؤي ال هللاو «نمؤي ال هّللاو » :لاق ملسو

 ظ فل «هقئاوب هراج نمأيال يذلا :لاق ؟نمو هللا لوسر

 )1( اغلا
 . يراحب

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق رذ يبآ نع ملسم حيحص ينو

 .راجلاب ةاصولا

 ةيصولا باب-١٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ٤/ ۲٠٠٠ ملسم حيحصو

 .هيلإ ناسحإلاو راجل اب

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم عضوملا سفن يف ًاضيأ هاجرخآو
 ظفللا اذهب هدجأ مل اذه حيرش يبأ ثيدح نإ ذإ «لصألا يف طقس دجوي هلعل )١(

 .ملسم يف الو يراخبلا ي
 «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٤٠١/٠١ هحيحص يف يراخبلا هجرخآ دقو

 .هراج ذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناک نم باب-۴۱
 .فيضلا ماركإ باب-١۸ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ٥٤۸/٠١ ينو

 .ناسللا ظفح باب-۲۳ «بدألا باتك يف «حتفلا عم ۳٠٤١/١١ ينو

 راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب-۱۹٠ «ناإلا باتک يف 1۹/۱ هحیحص يف ملسمو

 . ....فيضلاو

 نمؤي ناک نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ حيرش يبأ نع :هظفلو

 مركيلف رخآلا مويلاو هلاب نمؤي ناك نمو «هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب
 .ثیدحلا (...هفيض



 ۰۹£ بدألا باتك

 دهاعتو اهرثكأف ةقرم تخبط اذإ رذ ابأ اي» :ملسو هيلع

 .'«كناريج

 رثكاف ًاقرم تخبط اذإ يناصوأ يليلخ نع» :هل ظفل يفو

 .«فورعم اهنم مهبصاأف «كناريج نم تيب لهأ رظنا مث هءام

 ىلص يلا ناك :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص ينو

 اهترال ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي»» :لوقي ملسو هيلع هلا

 ."(«ةاش نسرف ولو

 ةيصولا باب-١٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ٤/ ۲٠٠٠ ملسم حيحص (۱)

 .هيلإ ناسحإلاو راجل اب
 ةيصولا باب-١٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ۲٠٠٠/٤ ملسم حيحص (۲)

 .هيلإ ناسحإلاو راجل اب

 .ةبلا باتك لوأ يف «حتفلا عم ۲۳۳/١ يراخبلا حيحص (۳)

 ىلع ثحلا باب-۲۹ ءةاكزلا باتک يف ۷۱٤ /۲ هحیحص يف ًاضیا ملسم هاورو

 .ليلقلاب ولو ةقدصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 "كولمملا تح يف باب
 يبأ نع بّيْطلا ةرُم ثيدح نم هننس يف هجام نبا جرخأ دقو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ققيدصلا ركب

 سيلا هللا لوسر اي :اولاق ءةكلملا ءيس ةنجلا لخدي ال» :ملسو

 معن :لاق ؟ىماتيو نيكولم ممألا رثكأ ةمألا هذه نأ انتربخأ

 امف :اولاق .نولكأت امم مهومعطأو «مكدالوأ “ةمارك مهومركأ

 لا ليبس يف هيلع لتاقت هطبترت سرف :لاق ؟ایندلا يف انعفني

 ."(كوخأ وهف ىلص اذإف .كيفكي ككولم

 هللا لوسر لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو

 هءاج مث «هّماعط همداخ مكدحأل عنص اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ماعطلا ناک ناف «لکأیلف هعم هدعقیلف ؛هناخدو هرح يلو دقو هب

 .(۱۳۳) :مقر بابلا ٩/ ۳٥۹-٦٥" دواد يبأ ننس (۱)

 ٤٦/۸-٥۲. يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخو

 .يتاي ام ميقلا نبا اهيلع دازو «بابلا اذه يف ثيداحأ ةدع دواد وب ركذ دقو

 .ةماركك مهومركأف :هجام نبا ننس يف (۲)

 .كيلامملا ىلإ ناسحإلا باب-١٠ «بدألا باتك يف ۱۲۱۷ /۲ هجام نبا ننس (۳)

 باب-۲۹ «ةلصلاو ربلا باتك يف ۲۹۵ ٤/ هعماج ين ًارصتخم يذمرتلا هجرخأو
 ."بيرغ ثيدح اذه" :لاقو .مدخلا ىلإ ناسحإلا يف ءاج ام

 ۸۰٦. :مقرب هجام نبا ننس فیعض يف ينابلألا هفعضو



 YY بدألا باتك

 . "لسم ظفل «نيتلكأ وأ ةلكأ هنم هدي يف عضيلف ءاليلق ""اهوفشم

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص ينو

 الو «هتوسکو هماعط كولمملل»:ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .«قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع اجرخأو

 هل ناک «هیلاوم قحو هللا قح دبعلا ید اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص

 .(نارجأ

 باسح هيلع سیل :بعک لاقف ًابعک هب تثدحف)) :ملسم داز

 . 0( دهزم نمؤم ىلع الو

 ٤۸۸. /۲ :ةياهنلا رظنا .اليلق :يآ (۱)

 لكألا باب-١٠ ء«ةمعطألا باتك يف «حتفلا عم ٤۹٤/٩ يراخبلا حيحص (۲)

 .مداخلا عم
 . ...لكأي ام كولمملا ماعطإ باب-١٠ «ناميآلا باتك يف ۱۲۸١ /۳ ملسم حیحصو

 . ...لكأي ام كولمملا ماعطإ باب-١٠ «ناميألا باتك يف ۱۲۸٤ /۳ ملسم حیحص (۳)

 .فيحصت وهو .اذه نم :عوبطملا يف )٤(

 .لاملا ليلق دهزملاو

 دبعلا باب-١١ «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ۲۰۷/١-۲۰۸ يراخبلا حيحص ()

 .هديس حصنو هبر ةدابع نسحأ اذإ

 اذإ هرجأو دبعلا باوث باب-١١ «نايألا باتك يف ۱۲۸١ /۳ ملسم حیحصو



ffةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا ينو

 ءنارجأ حلصملا كولمملا دبعلل» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ربو جحلاو هللا ليبس يف داهجلا الول هديب ةريره يبأ سفن يذلاو
 :بيسملا نبا نع ملسم داز .«كولم انأو تومأ نأ تببحأل «يمأ

 همأ تتام ىتح جحي نکي مل هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ انغلبو»)

 .'«اهتبحصل

 يلا نع هنع هللا يضر ""ىسوم يبأ نع يراخبلا جرخأو

 «هبر ةدابع نسحب يذلا كولمملل» :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 ةعاطلاو ةحيصنلاو قحلا نم هيلع هل يذلا هديس ىلإ يدؤيو

( 

 . "نارجأ

)£( 
 . : هانعمب ملسلو

 اذإ دبعلا باب-١١ «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ۲۰۸/١ يراخبلا حيحص )١(

 .هديس حصنو هبر ةدابع نسحأ

 دبعلا باوث باب-١١ «نايألا باتك يف ۱۲۸۲-۱۲۸۰ /۳ ملسم حیحصو

 . ...هديسل حصن اذإ هرجأو

 كلذ نأ ىلإ ةراشإ نود .يرعشألا ةدايزب .يرعشألا ىسوم يبأ :عوبطملا يف (۲)

 .لصألا يف سيل

 ةيهارك باب-١١ «قتعلا باتك يف «حتفلا عم ۲٠٠/٠١ يراخبلا حيحص (۳)

 . ...قيقرلا ىلع لواطتلا

 .يتأيس ام وهو )٤(



 Yé.o بدألا باتك

 لاق :لاق هنع هللا يضر یسوم يبآ نع نيحيحصلا ينو

 لهأ نم لجر :نارجأ مه ةثالث» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هللا قح ىدأ اذإ كولمملا دبعلاو دمحم نمآو هيبنب نمآ باتكلا

 اهبيدأت نسحاف اهبداف ةمأ [ب /۲۷۲] هل تناک لجرو «هیلاوم قحو

 .'«نارجآ هلف اهجوزتف اهقتعأ مث ءاهميلعت نسحاأف اهملعو

 باب-١٤٠ «ریسلاو داهجلا باتک يف ‹حتفلا عم ٠٠۹/٦ يراخبلا حیحص (۱)

 .نيباتكلا لهأ نم ملسأ نم لضف

 نامإلا بوجو باب-۷۰ «نامإلا باتک ين ۱۳۲/۱-۱۳١ ملسم حیحصو
 . ...ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةلاسرب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4“

 "السلا ءاشفإ يف باب
 هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع نيحيحصلا يف اجرخأ دقو

 اناهنو «عبسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمآ» :لاق امهنع

 «سطاعلا تيمشتو ء«زئانجلا عابتاو «ضيرملا ةدايعب :انرمآ «عبس نع
 ."«بسقلا راربإو «مالسلا ءاشفإو «مولظملا نوعو «فيعضلا رصنو

 :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع نع يذمرتلا عماج ينو

 اوشفأ سانلا اهيآ اي » :لوقي ملسو هيلع هللا یلص يلا تعمس

 اين سانلاو “اولصو «'ماحرألا اولصو «ماعطلا اومعطأو «مالسلا

 .حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق .«مالسب ةنجلا اولخدت

 دواد يبا ننس رصتخو )٤۲(. :مقر بابلا ۳۷۸/٩-۳۷۹ دواد يب ننس (۱)

 .يتاي ام ميقلا نبا دازو «نیثیدح دواد وبآ رکذو . ۷-1۸ ۸ يرذنملل

 ءاشفإ باب-۸ «ناذئتسالا باتک يف ‹حتفلا عم ۱۹/۱۱-۲۰ يراخبلا حیحص )۲(

 .مالسلا

 باب-۲ «ةنيزلاو سابللا باتك يف 110-11 / ملسم حیحص يف وهو

 .«(مولظملا نوعو «فيعضلا رصنو» :ناکم ««يعادلا

 .عوبطملا نم ةطقاس (ماحرألا اولصو) (۳)

 عماج يف الو .لصألا يف تسيلو ."ليللاب" :ةدايزب .ليللاب اولصو :عوبطملا يف ()

 !!!هجام نبا دنع ېه امنو «يذمرتلا

 «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتک ف o-0 / € يذمرتلا عماج )6(



 ¥.Yf بدألا باتك

 هنأ بعك نب يبأ نب ليفطلا نع حيحص دانسإب ًاطوملا يفو

 قوسلا ىلإ هعم ودغيف امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع يتأي ناك
 الو طاقَس ىلع هللا دبع رمي مل قوسلا ىلإ انودغ اذإف [:لاق]

 :ليفطلا لاق .هيلع ملس الإ ؛دحأ الو «نيكسم الو «ةعيب بحاص

 امو :هل تلقف «قوسلا ىلإ ينعبتتساف ًاموي رمع نب هللا دبع تئجف

 الو «علسلا نع لأست الو «معّيبلا ىلع فقت ال تنأو قوسلاب عنصت

 سلجا :لوقأو "[:لاق] ؟قوسلا سلاجم يف سلجت الو ءاهب موست

 اغنإ - نطب اذ ليفطلا ناكو - نطب ابأ اي :لاقف .ثدحتن انه اه انب
 .““*ءانيقل نم ىلع ملسن «مالسلا لجأ نم ودغن

 .باب- ۲

 ٤ ٠۷- ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف ٤٤۳/١ هننس يف هجام نبا هاورو

 .ليللا مايق يف ءاج ام باب
 .۹ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .اطوملا نم نيفوقعملا نيب ام )١(

 .اطوملا نم نيفوقعملا نيب ام (۲)

 .رمع نب هللا دبع :يآ (۳)

 .انيقل :اطوملا يف ()

 ۹٦۱/۲-٩1۲. ًاطوملا (۵)

 .كلام قيرط نم ءدمصلا هللا لضف عم ٠٠٥ /۲ درغملا بدألا يف يراخبلا هاورو

 ۷۷١. :مقرب درفملا بدألا حيحص يف ينابلالا هححصو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۰۸

 “ةمذلا لهأ ىلع مالسلا يف باب

 "“«مكيلع :اولوقف ةمذلا لهأ مكيلع مّلس اذإ» :ثيدح ركذ

 O . ئي * 1

 .يتالا ثيدحلا دنع ٩. :مقر بابلا ۰۳۸٤/٥ دواد يبآ ننس (۱)

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنآ رمع نب هللا دبع ثیدح وه (۲)

 :اولوقف .مكيلع ماسلا :لوقي اغنإف مهدحأ مكيلع مّلس اذإ دوهيلا نإ»

 .((مکیلعو

 -۲۲ «ناذئتسالا باتك يف «حتفلا عم ٤٤/١١ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .؟مالسلاب ةمذلا لهآ ىلع درلا فيك باب

 لهآ ءادتبا نع يهنلا باب-٤ «مالسلا باتك يف ۱۷۰٦/٤ هحیحص يف ملسمو

 .مهيلع دري فيكو مالسلاب باتكلا
 ميلستلا يف ءاج ام باب-١٤ «ريسلا باتک يف ۱۳۲ ٤/ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .باتكلا لهآ ىلع

 :لاق مث ثیدحلا جیرخت رکذ ثیح ۷١-۷٦« /۸ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 نب نايفس ناکو .واولاب «مکیلعو» :نيثدحا ةماع هيوري اذكه :يباطخلا لاقو"

 واولا فذح اذإ هنأ كلذو .باوصلا وهو .واولا فذجب «مكيلع» :هيوري ةنييع

 «مهعم كارتشالا عقي واولا لاخدإبو .مهيلع ًادودرم هنيعب هولاق يذلا مهُلوق راص

 «ماسلا» و .نيئيشلا نيب عامتجإلاو فطعلا فرح واولا نأل «هولاق اميف لوخدلاو

 .يرذنملا مالك نم دارملا ه.ا "همالك رخآ اذه .توملاب هورّسف

 ٠٤۳١/٤. ننسلا ماعم يف وه اذه يباطنلا مالكو



 ۲۹ بدألا باتک

 :هّللا ههر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 اذه لثم يف واولا نآ ""يباطخلا هيلإ راشأ ام ىنعم :تلق

 ديز' :تلق اذإ امك ءاهيلع ةيناثلا ةدايزو «ىلوألا ةلمجلا ريرقت يضتقت

 ابتاک هنوک ریرقت كلذ ىضتقا «"هيقفو رعاشو" :بطاخملا لاقف "بتاك

 “"كوخأ الف" :لجرل تلق اذإ كلذكو ءًاهيقفو ًارعاش هنوك ةدايزو

 .همع نبا هنوک ةدایزو هاخآ :هنوکل ًاریرقت "ناک «"يمع نباو" :لاقف

 باحصأ ةدع نأ "يليهسلا مساقلا وبأ طبنتسا انهه نمو

 ءةسخو «ةثالث :لاق نم لوق ىكح ىلاعت هللا نأل :لاق ةعبس فهكلا

 نم لوق ىكحو «“مّهسواس و (مُهعبار# :هلوق يف واولا ركذي ملو
 ةفطاع واولا نأل :لاق ميلك مُهئماو# :لاق مث «ةعبس :لاف

 نيب عمجلاو فطعلا فرح واولا نأل" هلوق يف) يباطخلا :عوبطملا يف )١(

 .عاد نود ةراشإ نود نيسوقلا نيب ام ةدايزب .("نيئيشلا

 .ةراشإ نود ةداعلاكو «عاد نود "كلذ" ةدايزب .كلذ ناك :عوبطملا يف (۲)

 ءيقلاملا يليهسلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع عرابلا ةمالعلا ظفاحلا وه (۳)

 ام مالعإلاو فنألا ضورلا :اهنم «ةريثك تافنصم هل ءديز وبأو مساقلا وب

 .ةئامسخو نينامثو ىدحإ هنس يفوت ءاهريغو نآرقلا يف مهبأ

 ٠١١. /۲۱ ءالبنلا مالعأ ریسو ٤/ ۱۳۲۸-۰۱۳٤۹ ظافحلا ةركذت :ين هتمجرت رظنا

 (مهبلك مُهسداَس ةسْمح نولوُقيو مهلك مُّهُعباَر ةئال نوُلوُمَيَس :ىلاعت لاق (6)
 .[۲۲ :فهکلا]

 )١( :ةيآلا فهكلا ةروس ۲۲.



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت £1۰

 .مهبلک مهنماثو «معن :هریدقت رمضم مالک ىلع

 :هل تلقف «"رعاش ًاديز نإ" :لاق ول ًالئاق نأ كلذو

 كلذك وه معن :تلق كناك «هتقدص دق تنك «"هيقفو" [1/۲۷۳]

 .ًاضيأ هیقفو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثس» :ثيدحلا ينو

 معن :ديري- «عابسلا تلضفأ امو :لاق ؟رمحلا تلضفأ ام اضوتنا

 . ينطقرادلا هجرخ -عابسلا تلضفأ ابو

 هللاب مُهْنِم َنَمآ نَم تاَرَمَكلا َنِم هله مآ قژزاو# :ليزنتلا يفو

 .بابلا اذه نم وه "4(" َرفك نمو لاق رخآلا مْويلاَو

 فطعلا فرح ناك اذإ متي امنإ اذه نإف ءرظن يليهسلا هلاق اميفو

 نم ناک اذإ امأو “هب دهشتسا ام ربظن وهو «نیملکتمل نیمالک نیب

 .رباج ثیدح نم ٦۲/۱ ينطقرادلا ننس (۱)

 .۸ :ص يعفاشلا دنسم يف وهو «يعفاشلا قيرط نم ينطقرادلا هجرخأ دقو

 ٠٠٠/١. ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ينطقرادلا قيرط نمو
 ."فيعض -ةاورلا دحأ- ةيبح يبأ نبا" :هبقع ينطقرادلا لاقو

 باع ىّأإ ُهرطْضأ مث ًاليلَق ةعَتمأَف َرَفَك نمو :ةيآلا ةلمكت ةدايز عوبطملا يف (۲)

 .ةراشإ نودو «عاد نود .رصَّْلا سئي راثلا

 ٠١١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 دع عم ءلصألا يف تسيلو ."يآلا نم" :ةدايزب .يآلا نم هب :عوبطملا يف (6)

 .ةدايزلا هذمل يعادلا دجو



 ۲4١ بدألا باتك

 .' رعاشو بتاکو هیقف دیز" :تلق اذإ امك «كلذ مزلي م ؛دحاو ملكتم

 مث «قعْبَس :هلوق ىلإ ىهتنا مهمالك نأ اهيف سيل ةيآلاو
 لدي ةيآلا قايس لب مُهُبلَك مهما :"كلذ ىلع هللا مهررق

 وهف «ةياكحلا تحت لخاد هعيج نأو «مهمالك نم نيتلمجلا نأ ىلع

 .واولاب هنارتقا عم مهلبق نم لوقک

 يف مهعم ًاكارتشا يضتقي ال هيف واولا لاخدإف "ثيدحلا اذه امآو

 يف كيرشتلا هتياغ لب «نيملكتمل نيمالك ناك نإو ءاعدلا اذه نومضم

 مهيلع در اذإو «مهنم دجو دق لوألا ءاعدلا نأل اذهو .ءاعدلا سفن

 كارتشالا كلذ مزلتسي الو «ءاعدلا سفن يف كارتشالا لصح «هريظن

 .انل متلق امك مكيلع درن انآ :هتياغ ذإ «هاضتقمو هنومضم ين مهعم

 «هيف روهشملا وه امك ؛توملا هانعم ماسلا ناك اذإو

 .رهاظ كارتشالاف

 ًاضيأ متنأو «توغن نحن لب «مكنود تومن انسل انآ :ىنعملاو

 رثکأ نآ اق دقو «ريدقت لك ىلع واولا لوخد يف روذح الف «نوتومت

 .واولاب هاور ةمئألا

 لجو مدع عم ‹لصألا يف تسيلو . "لاق مث" :ةدايزب .لاق مث د كلذ :عوبطملا يف )۱(

 اا هذه يعادلا

 .۲۲ :ةيآلا فهكلا ةروس (۲)

 .قباسلا مالس نب هللا دبع ثیدح يآ (۳)



 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت 41۲

 “ةحفاصملا يف باب

 لاق» :لاق هنع هللا يضر سنآ نع هعماج يف يذمرتلا یورو

 ؟هل ينحنيأ هقيدص وأ هاخأ ىقلي انم لجرلا هللا لوسر اي :لجر

 ؟هحفاصیو هديب ذحخ ايف :لاق .ال :لاق ؟هلبقیو همزتليفآ :لاق .ال :لاق

 )٠٥۳(. :مقر بابلا ۳۸۸/۵-۳۸۹ دواد يبآ ننس (۱)

 .۷۹-۸۱ /۸ يرذنملل دواد يبا ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف دواد وبآ رکذو

 اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا ثیدح -

 .«امه رفع هارفغتساو لجو زع هللا ادمهحو احفاصتف ناملسملا ىقتلا

 . ۱۱١۳ :مقرب دواد يبآ ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 نْيملسم نم ام» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ءاربلا ثیدحو -

 .«اقرتفي نأ لبق امه رفغ الإ «ناحفاصتيف نايقتلي

 يف ءاج ام باب-١۳ «ناذئتسالا باتک يف ٥ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو

 ."بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .ةحفاصملا

 .ةحفاصملا باب-١٠ «بدألا باتك يف ٠۲۲۰ /۲ هننس يف هجام نباو

 ۳ :مقرب دواد يب ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 هلا ىلص هللا لوسر لاق نميلا لهآ ءاج ال :لاق كلام نب سنأ ثيدحو -

 .«ةحفاصملاب ءاج نم لوأ مهو «نميلا لهآ مکءاج دق» :ملسو هيلع

 مهو») :هلوق نود . ٤٤٤٤ :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابل ألا هححصو

 .سنآ لوق نم جردم وهف ««ةحفاصملاب ءاج نم لوأ



 Y41۳ بدألا باتك

 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«معن :لاق

 هيلع هللا ىلص ينلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هلو

 ."«ديلاب ذخألا ةيحتلا مات نم» :لاق ملسو

 :ناتلع هلو

 . "هل ميلس نب ىيجب ةياور :امهادحإ

 . لوهجم لجر دوعسم نبا نع هيوار نأ :ةيناثلاو

 اذه نع “"'ليعامسإ نبا دمع تلأسو :يذمرتلا لاق

 ."ًاضوفح هدعي ملف ؟ثيدحلا

 نع رحز نب "هللا ديبع ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا جرخأو

 .ةحفاصملا يف ءاج ام باب-١۳ «ناذغتسالا باتک يف ۷۰ /۰ يذمرتلا عماج (۱)

 .ةحفاصملا باب-١٠ «بدألا باتك يف ٠۲۲۰ /۲ هننس يف هجام نبا هجرخاو

 .۲۱۹۵ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هنسحو

 .ةحفاصملا يف ءاج ام باب-١۳ «ناذئتسالا باتك ين ۷٠/۰ يذمرتلا عماج (۲)

 ."بیرغ ثیدح" :لاقو

 ٥٠٤. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 . ٠٠٠١ :ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .ظفحلا ءيس قودص وهو (۳)

 .دوعسم نبأ نع لجر نع ةمثيخ نع روصنم نع نايفس قيرط نم وه اذإ )٤(

 .يراخبلا ينعي )٥(

 .ثيدحلل هجارخإ بقع ۷٠/١ يذمرتلا عماج )١(

 .يذمرتلا عماج نم بيوصتلاو .هللا دبع :لصألا يف (۷)
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 هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع

 وأ هتهبج ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامت» :لاق ملسو

 کنیب مکتایحت ماتو [ب /۲۷۳] ؟وه فیک هلاسیف «هدی ىلع

 .(ةحفاصملا

 لاق "كاذب هدانسإ سيل ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 مساقلاو «فيعض ديزي نب يلعو «ةقث رحز نب هللا ديبع :" دمحم
 .“ةقث يماش نمحرلا دبع ابأ ىنكي نمحرلا دبع نب

 .عوبطلا نم ةطقاس )١(

 .يوقلاب :يذمرتلا عماج ي

 يف ءاج ام باب-١۳ «ناذئتسالا باتک يف ۷۱/۰-۷۲ يذمرتلا عماج ()
 .ةحفاصملا

 .0 :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو
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 "ءايقلا ف ءاج Le باب

 )٠٥١(. :مقر بابلا ۳۹۰-۳٩۱ /۵ دواد يبأ ننس (۱)

 ۸۲-۸٩. /۸ يرذنملل دواد يبآ ننس رصتخو

 :بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو

 لسرأ «دعس مكح ىلع اولزن ال ةظيرق لهأ نآ يردخلا ديعس يبأ ثيدح -

 هلا ىلص يلا لاقف «رمقأ راح ىلع ءاجف «ملسو هيلع هللا ىلص يلا هيلإ

 هللا لوسر ىلإ دعق یتح ءاجف .مکریخ ىلإ وآ «مکدیس ىلإ اوموق» :ملسو هيلع

 .«ملسو هيلع هللا یلص

 ءريسلاو داهجلا باتك يف «حتفلا عم ۱۹١/٦ هحيحص يف يراخبلا هجرخأو

 .لجر مكح ىلع ودعلا لزن اذإ باب-۸

 باب-۲۲ «ںیسلاو داهجلا باتک يف ۱۳۸۸-۱۳۸۹ /۳ هحیحص يف ملسمو

 . ...دهعلا ضقن نم لاتق زاوج

 هبشأ ًادحأ تيار ام» :تلاق اهنآ اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ ثيدحو -

 تمسلا :نسحلا ركذي ملو .ًامالكو ًايدح :نسحلا لاق- الدو ًايدهو ًاتمس

 :اهنع هللا يضر ةمطاف نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب -لدلاو يدملاو

 ناكو «هسلجم يف اهسلجأو اهلبقو اهديب ذخأف اهيلإ ماق هيلع تلخد اذإ تناك

 .«اهسلجم يف هتسلجأو هتلبقف هديب تذحأف هيلإ تماق اهيلع لحد اذإ

 لضف باب-١٦ «بقانملا باتك يف ١/ ٦٥۷-1٥۸ هعماج يف يذمرتلا هجرخآو

 .' بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم تنب ةمطاف

 ۷ :مقرب دواد يبآ ننس حيحص يف ينابلألا هححص و
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 هاتأف «يتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةنيدملا ةثراح نبا

 هقنتعاف هبوث ري ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيلإ ماقف «بابلا عرقف
 . هسح ثیدح :لاقو «هلېقو

 ل» :لاق سنا نع ملسم طرش ىلع دانسإب ًاضیأ جرخاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مهيلإ بحأ صخش نكي
 لاق .«كلذل هتيهارك نم نوملعي ال «""اوموقي مل هوأر اذإ اوناكو

 ."هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 نع ديهشلا نب بيبح نع نايفس ثيدح نم ًاضيأ جرخاو
 ناوفص نباو ريبزلا نب هللا دبع ماقف ةيواعم جرحخ» :لاق زلجم يبأ

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس «اسلجا :لاقف «هوأر نیح

 .«رانلا نم هدعقم اوبتيلف ؛امايق لاجرلا هل لشمتي نأ هرس نم :لوقي

 نب بيبح نع ةماسأ وبأ انثدح دانه انثدح .نسح ثيدح اذه :لاق

 ةقناعملا يف ءاج ام باب-۳۲ «ناذعتسالا باتك يف ۷۲/۰ يذمرتلا عماج )١(

 ."بيرغ نسح ثيدح" :لاقو .ةلبقلاو

 ٠١١. :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 عماج يف الو ءلصألا يف تسيلو ."هل" :ةدايزب .هل اوموقي مل :عوبطملا يف (۲)

 .يذمرتلا

 مايق ةيهارك يف ءاج ام باب-١۳٠ «بدألا باتك يف ۸٤/١ يذمرتلا عماج (۳)

 .لجرلل لجرلا
 ۲۲٠١. :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو
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 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةيواعم نع زلجم يبأ نع ديهشلا

 .هلثم

 .حيحصلا طرش ىلع دانسإلا اذهو

 .ةمامأ يبأ نع بابلا يو :لاق

 يف ""لجرلا موقي نأ انعم نأ معز نم ىلع در هيفو
 .جرخ نيح هل اماق ال ربخلا ىور ةيواعم نإف .دعاق وهو هترضح

 هنآ عم «مداقلل ضراع اهیف مايقلاف «ةمدقتملا ثيداحألا امأو

 .ةمطاف ثيدح هجو وهو «هل ًامايق ال يقلل لجرلا ىلإ مايق
 الف ؛مدق اذإ يقلتلل هيلإ مايقلا امأو «لجرلل مايقلا مومذم اف

 .ملعأ هللاو «ثيداحألا عمتجت اذهبو «هب سأب

 مايق ةيهارك يف ءاج ام باب-۳٠ «بدألا باتك يف ۸٤/١ يذمرتلا عماج ٠)١(

 .لجرلل لجرلا

 مايق يف باب-١٠۱ «بدألا باتک يف ۳۹۷/۰-۳۹۸ دواد يبآ نٺس يف وهو

 .لجرلل لجرلا
 .۲۲۱۲ :مقرب يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 .ةيواعم ثيدحل هجارخإ بقع ٥ هعماج يف يذمرتلا هلاق (۲)

 .لجرلل لجرلا :عوبطملا يف (۳)

 .فيرحت وهو .هئاقلل :عوبطملا يف )٤(
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 “۲۳ ریلا] ةلبق ف ̂ [باب]

 .”رکنم ثیدح اذه :يئاسنلا لوقو “ناوفص ثيدح ركذ

 .حيضوتلل اهتدز امنإو .لصألا يف تسيل (1)

 )۱١۹(. :مقر بابلا ٥/ ۳۹۳-۳۹٤ دواد يبآ ننس (۲)

 .دواد يبأ ننس نم هتكردتساو «لصألا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام ()

 همالك دعب عوبطملا يف لعُج دق ثيدحلا اذه ىلع ميقلا نبا مالك نأ ملعاو
 .هلل دمحلاو .هتبثأ ام وه حيحصلا عضوملا امنإ ءاطخ وهو ءقباسلا هثيدح ىلع

 اذه ىلإ انب بهذا هبحاصل يدوهي لاق» :لاق لاسع نب ناوفص ثيدح وه (€)

 .(هلجرو هدي اولبقف») :هیفو «ثیدحلا رکذو ...ينلا

 ام باب-۳۳ «ناذغتسالا باتک يف ۷۲/۵١-۷۳ هعماج يف يذمرتلا هجرخأو
 ."حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو .لجرلاو ديلا ةلبق يف ءاج
 .رحسلا-۸٠ «ميرحتلا باتك يف ٠١۷ /۷ ىبتجلا يف يئاسنلاو

 دي لبقي لجرلا باب-١١ «بدألا باتك يف ۱۲۲۱/۲ هننس يف هجام نباو

 .يذمرتلل ظفللاو .لجرلا

 .۷ :مقرب يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ةرم نب ورمع یور دقو" :لاق ثیح ۸۸/۸ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ )٥(

 -ماللا رسكب وهو «يفوكلا ةيلاعلا وبأ وهو- ةملس نب هللا دبع نع يلمجلا
 ىلإ انب بهذا :هبحاصل لاق ًايدوهي نأ» :مهنع هللا يضر لاّسع نب ناوفص نع
 .«هلجرو هدي البقف :لاق .ينلا اذه

 .ًارصتخو ًالوطم هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ

 ينو :لاقو .نيعضوملا يف هححصو هباتك نم نيعضوم يف يذمرتلا هجرخأو

 .كلام نب بعكو «رمع نباو دوسلا نب ديزي نع بابلا
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 نع "ىكحو :هللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 فرعت :لاقف ةملس نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع تلأس :لاق ةبعش

 .همالک رخآ .رکنتو

 نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش هيوري ثيدحلا اذهو

 هنآ ىلع لدي ام ثيدحلا سفن يفو «لاسع نب ناوفص نع ةملس

 ل :مه لاقف تانیب تایآ عست نع)») :هولاس مهن هيف نإف ؛ًادج رکنم

 يتلا سفنلا اولتقت الو ءاونزت الو ءاوقرست الو ئيش هللاب اوکرشت
 .هرخآ ىلإ «قحلاب الإ ]1/۲۷٤[ هللا مرح

 تناك اإ نوعرف ىلإ ىسوم اهب لسرأ يتلا عستلا تايآلاو
 اذهو «تايآلا يقابو ديلاو اصعلاك ؛هقدص تازجعمو «هتوبن تايآ

 :“هلوق ىلإ تايب تايآ عسي ىّسوُم ايا دلو :ىلاعت لاق

 مالك نم دارملا ه.ا"ركنم ثيدح اذهو :ناوفص ثيدح يف يئاسنلا لاقو

 .يرذنملا

 ٠٠/۲. هل ىربکلا ننسلا يف وه اذه يئاسنلا مالكو

 .يئاسنلا ىکحو :يآ (۱)

 ۳٠٠/۲. يئاسنلل ىربكلا ننسلا (۲)

 وعرف هَل لاقف مُهَءاَج ذإ ليئارسإ يب لاساف) :ةيآلا ةلمكت ةدايز عوبطملا يف (۳)

 .لصألا يف تسيل يهو اروح ىتسوُم اي كال يئإ
 .عوبطملا نم ةطقاس (هلوق ىلإ) ()
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 ضزرآلاَو تاَّراَمُسلا بر الإ ِءالوَه لرئأ ام تْمِلَع ذَقَل لاق

 «عرشلاو مكحلا تايآ لوزن لبق ةوبنلا تايآ هذهف 4 َرِئاصَب

 تسيل يهو .ًاروُبلَم نوَعْرِف اي كّنظَأل يئإَو) :ةيآلا ةلمكت ةدايز عوبطملا يف (1)

 .لصألا يف

 ٠١١-٠٠١. :ناتيآلا ءارسإلا ةروس (۲)
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 كادف هللا يناعج باب

 ."هرخآ ىلإ يربطلا نع يرذنملا مالكو "ثيدحلا ركذ

 يف باب :هيف بابلا ةمجرتو )١١۹۲(. :مقر بابلا ۳۹٦/٩ دواد يبآ ننس (۱)

 .كادف هللا يناعج :لوقي لجرلا

 .يتآلا ثيدحلا دنع

 :تلقف .رذ اب ای» :ملسو هيلع هللا یلص ينلا لاق :لاق رذ يبأ ثيدح وه (۲)

 .(كادف انأو هللا لوسر اي كيدعسو كيبل

 ٤۳٥١. :مقرب دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هححصو

 انإو «صنلا يف ًاتبثم همالك سيلو 4۱/۸ يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخ (۳)

 اذه يف :يربطلا لاق" :يرذنملا هلوق وهو ۹١-4۲ /۸ ةيشاحلا يف هققح هتبثآ

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ -صاقو يبآ نب دعس ثيدح ينعي -ثيدحل ا

 هيوبأب لجرلا لجرلا ةيدفت زاوج ىلع ةلالد (يمأو يبآ كادف مرا» :هل لاق

 .كلذ يركنم لوق داسفو «هسفنو

 ناك اغنإ :هيوبأب هادف نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيدفت نأ ناظ نظ نإف

 ًارفاک الو ًاملسم يدي نآ زئاج ريغف ملسملا امأف «نيكرشم اناك هيوبأ نأل

 :لاق ةملس وبأ ىور ام ًالالتعاو «مالسإلا لهآ نم هاوس دحاب الو هسفنب
 :لاقف .كاش وهو لوسرلا ىلع ريبزلا لخد» :لاق نسحلا نع كرابم ينربخأ

 .(!؟دعب كتيبارعأ تکكرت ام :لاقف ؟كءادف هللا ينلعج .كدجت فيك

 .ادحا حا يدمي نآ يغبني ال "نسحلا لاق

 .(هركذف- ريبزلا لحخد») :لاق هيبأ نع ردكنملا هاور

 اهرثكأ نسحلا ليسارم نأل ؛نيدلا يف ةجح اهلثمم تبثي ال ءةيهاو رابخأ ليق

 .نوفرعي ال لیهاجم نع هتیاور رثکاف رابخآ لصو اذإو «عامس ريغ فحص
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 اجرخأ دقو :هّللا هحر ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق مث
 لوسر نأ» :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع نيحيحصلا يف

 هللا هريخ ًادبع نإ :لاقف ربنملا ىلع سلج ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 یکبف .هدنع ام راتخاف «هدنع ام نيبو ایندلا ةرهز نم هیتؤی نآ نیب
 .ثیدحلا '«انتاهمأو انئابآب كانيدف :لاقو ركب وبأ

 ةبطخلا هذهب بطخ هنإف ءةفاحق يبأ مالسإ دعب ناك اذهو

 .لیلقب ملسو هيلع هللا یلص هتافو لیبق

 .ملعأ

 .هلقن ىلع دمتعي ال :لقنلا لهآ دنع دمحم نب ردكنملاو

 ثيدح ىنعي- يلع ثيدح لاطبإ يف ةجح اهيف نكي مل ءرابخألا هذه تّحص ولو
 هيلع هللا ىلص ينلا نأ ريبزلا ثيدح يف نايب ال ذإ -يلع ةياور نم هنإف دعس
 فورعملاو .«دعب كتيبارعأ تكرت ام» :هيف هلاق امغنإ لب «كلذ لوق نع هاهن ملسو

 ام لعف ىلإ ال ءءافج ىلإ هبسن امغنإ .هتيبارعأ كرتي مل نالف :لاق اذإ لئاقلا لوق نم

 .ه.| "هنم قرأو فطلأ :ةيحتلاو لوقلا نم هريغ نأ هملعأو «هلعف زوج

 باب-٥٤ «راصنألا بقانم باتك يف «حتفلا عم ۲٦۸/۷ يراخبلا حيحص (1)

 .ةنيدملا ىلإ هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةرجه
 يبأ لئاضف نم باب-١ «ةباحصلا لئاضف باتك يف ٤/ ۱۸١٤ ملسم حيحصو

 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب
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» )0( 
 " لجرلل موقي لجرلا يف باب

م لسم جرخأ دقو :يرذنملا لاق
 1 مهنا رباج ۳ ردح ن

 °. ٹیدحلا ًادوعق ملسو هيلع هللا یلص هفلخ اولص

 باب :هيف بابلا ةمجرتو )٠٠١(. :مقر بابلا ٥/ ۳۹۷-٠۳۹4 دواد يبأ ننس (۱)

 .لجرلل لجرلا مايق يف

 .مايقلا يف ءاج ام باب- ۱٣١ :ين اهضعب قبس ثیداحأ ةدع دواد وبآ هيف رکذو

 اهنآ ىلإ ةراشإ نود «"هحيحص ين" :ةدايزب .هحيحص يف ملسم :عوبطملا يف (۲)

 .لصألا يف تسيل

 ةراشإ نود نع ريبزلا يبأ" :ةدايزب .نع ريبزلا يبأ ثيدح نم :عوبطملا يف (۳)

 .لصألا يف تسيل اهنأ ىلإ
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هفلخ اولص امل مهنأ ":اذكه ةرابعلا عوبطملا ين )٤(

 ."ثيدحلا مورلاو سراف لعف اولعفت نأ افنآ متدك نإ :لاق ملس املف

 نكلو نتملاب وأ ةيشاحلاب كلذ ناك ولو ءةراشإ نود لصألا يف ال فيرحت وهو

 .!!الف اذكه ام «هلوبق نكمأل نايبلا عم

 هءارو انیلصف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یکتشا» :لاق رباج ثیدح وه )٥(

 انيلإ راشاف ءًأمايق انآرف انيلإ تفتلاف «هريبكت سانلا عمسُي ركب وبأو دعاق وهو
 لعف نولعفتل افنآ متدك نإ :لاق مَّلس اّملف ءًأدوعق هتالصب انيلصف .اندعقف

 «مکتمئأب اومتئا ءاولعفت الف «دوعق وهو مهکولم ىلع نوموقی .مورلاو سراف

 .«أدوعق اولصف ًادعاق ىلص نإو ءًامايق اولصف ًامئاق ىلص نإ

 مومأملا مامتئا باب-۹٠ ةالصلا باتك يف ۳۰۹/۱ هحیحص يف ملسم هجرخا

 .مامإلاب
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 مايقلا نع يهنلا ثيداحأ لمحو :نيدلا سمش خيشلا لاق
 هنآأو هفالخ ىلع لدي اهقايس نإف «عنتم ةروصلا هذه لثم ىلع

 ."مهيلع جرخ اذإ هل مايقلا نع" ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 سراف لعف نم وه امنإو ءاذه نوفرعي اونوكي مل برعلا نالو

 .مورلاو

 هيلع مايق :وه امنإ «"لجرلل مايق" :هل لاقي ال اذه نالو

 هبشملا لع مايقلاو ءهنع يهنملا صخشلل مايقلا نيب قرفف

 .برعلا ةنس وه يذلا همودق دنع هيلإ مايقلاو «مورلاو سراف لعفل
 .طقف هيلع لدت زاوحلا ثيداحأو

 .ىهني ناک :عوبطملا يف (1)

 .مايقلا يف ءاج ام باب-١٠۱ :يف تقبس يهنلا ثيداحأ (۲)



 fo بدألا باتك

 غازوألا لتق يف باب
 نأ» :امهنع هللا يضر كيرش مآ نع يراخبلا حيحص ينو

 خفني ناك :لاق «غزولا لتقب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .«میهاربإ ىلع

 دواد يبآ ننس رصتخو )۱۷١(. :مقر بابلا ٤۱٦/١-٤۱۷ دواد يبأ ننس (۱)

 :بابلا اذه يف دواد وبأ ركذ دقو .۱۱۰-۱۱۲ /۸ يرذنملل

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمأ» :لاق هیبآ نع دعس نب رماع ثیدح-

 .«اقسيوف هامسو «غزولا لتقب

 بابحتسا باب-۳۸ «مالسلا باتک يف ۱۷۵۸ ٤/ هحیحص يف ملسم هجرخأو

 .غزولا لتق

 لتق نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدحو-

 اذك هلف ةيناثلا ةبرضلا يف اهلتق نمو «ةنسح اذكو اذك هلف ةبرض لوأ يف ةغزو

 اذكو اذك هلف ءةثلاثلا ةبرضلا يف اهلتق نمو «ىلوألا نم ىندأ «ةنسح اذكو

 .((ةيناثلا نم ةندأ ءةنسح

 بابحتسا باب-۳۸ «مالسلا باتک يف ۱۷٥۸/٤ هحیحص يف ملسم هجرخآو

 .غزولا لتق
 «غزولا لتق يف ءاج ام باب-١ «ماكحألا باتك يف ٠٤/٤ هعماج يف يذمرتلاو

 ."حیحص نسح ثیدح" :لاقو

 .غزولا لتق باب-۱۲ «دیصلا باتک يف ۱۰۷٩/۲ هننس يف هجام نباو

 لوق باب-۸ ءایبنألا ثیداحآ باتک يف ‹«حتفلا عم ٤٤۸/١ يراخبلا حيحص (۲)

 .(اليلخ ميهار هللا خاو :ىلاعت هلا
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 ينلا ترماتسا ""اهنأ» اهنع هللا يضر اهنع نيحيحصلا ينو

 .«اهلتقب رماف غازوألا لتق يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .عوبطملا نم ةطقاس )١(

 لام ريخ باب-١٠ «قلخلا ءدب باتک يف «حتفلا عم ٤٠٤/٦ يراخبلا حيحص (۲)
 .لابجلا فغش اهب عبتي منغ ملسملا

 لتق بابحتسا باب-۳۸ «مالسلا باتک يف ٤/ ۱۷۵۷-۱۷٥۸ ملسم حیحصو

 .هل ظفللاو .غزولا
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 لاق :هتروص ام «ةخسنلا هذه اهنم لوقنملا ةخسنلا يف تيأرو

 هداز ام هتبتک ام رخآ اذه [ب ]۲۷٤/ يدوعسلا دمحأ نب دمحم هبتاک

 دبع وبأ نيدلا سمش ايندلا مامإ ةجحلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا خيشلا

 هنكسأو «هنارفغب ىلاعت هللا هدمغت ةيزوجلا ميق نباب ريهشلا دمحم هللا

 .هنانج ةحوبحب

 ءشكألاو بلاغلا لب «هبتك ام عيمجب ةطاحإلا يعدأ تسلو

 تاظفل وأ ةظفل داز هاسعف «هتباتك رذعتل ؛ادج ليلقلا هنم طقس دقو

 لو «يرذنملا هبتك مالكب امهاصتال اهدارفإ يتنكمي ملف «مالك ءانثأ يف

 ةدايزلا تفذحف ءهلك يرذنملا ظفاحلل يذلا مالكلا كلذ بتك نكمي

 .كلذل ًادصق

 الو «يرذنملا مالك نم وهف " م " ةمالع هيلع ناك ام لكو

 «ميقلا نبا ظفاحلا مالكب هلاصتا يوق ام الإ يرذنملا مالك نم ركذأ

 .ءابقع هركذب الإ همهف نک ملف
 ؛نيدلا سمش خيشلا ىلإ ةراشإ وهف " ش " هيلع ناك ام لکو

 ذإ " ق " هل تملعأل تربدتسا ام ېرمآ نم تلبقتسا ولو

 .هیبأب روهشم وه
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 .رركتو امهمسا لاط امل «يناثلا ءزجلا يف الإ اذه بتكأ ملو

 نيدصقم اهب تدنسأ يكل ءدئاوزلا هذه ديرجت يف تبعت دقو

 :دصاقملا مظعأ نم

 .باتكلا ةعلاطم :امهدحأ

 .بالطلا ىلع تادايزلا هذه ليهست :يناثلاو

 نأ كلذو ؛ًانيب الضفو ًانسح ًارمأ دافأ ديرجتلا اذه نأ ملعاو

 نبا ظفاحلا هيلع هداز امع ينغتسي ال يرذنملا ظفاحلا باتك يف رظانلا

 ظفاحلا باتك نع ينغتسي ال ميقلا نبا ظفاحلا مالك يف رظانلاو «ميقلا
 مامإلا هب ىشح ام عيمج هباتك يف بتكي مل ميقلا نبا خيشلا نأل ؛يرذنملا

 .اهترثكل ىصحت الو دعت ال دئاوف هنم فذحجب ام ًاريثك لب «يرذنملا
 ىنغتسا ديرجتلا اذهو «يرذنملا باتك ناسنإلا دنع ناك اذإف

 باتك يف رظن ول مث «ميقلا نبا ظفاحلا باتك يف رظنلا لوط نع هب
 ىتح «يرذنملا مالكو همالك نيب زييمتلا ىلع ردقي ال ميقلا نبا
 هل نيبتتف هبتاك لعف امك «ًاعم امهيف رظني نيذلا نيبابلا لباقي

 ثك لغشلاو «ريصق رمعلاو «نامز لوط ىلإ جاتحيف «ةدايزلا
 .ريسم يف لجألاو

 .ىلاعت هللا ليبس يف ركذلا فيعضت يف باب- ٠٤١ :دنع ءداهجلا باتك ءانثأ يف كلذو (1)
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 متخ نيدلا سمش ًادمح هللا دبع ابآ ظفاحلا مامإلا نإ مث

 اهرظانل اهب لصجيو «راصبألاو عامسألا قورت ظافلاب هباتك

 :لاقف ءرابتعاو ظاعتا اهعماسو

 بازيم تحت «ىلاعت هللا هفرش رجحلا يف هنم غارفلا عقوو

 ءةئام عستو نيثالثو نيتنثا ةنس لاوش رخآ هللا تيب يف ءةمحرلا

 .ةروكذملا ةنسلا نم ]۲۷١/[ بجر يف هؤادتبا ناکو

 هناوخاو هل ًاداز هلعجښ نا هتیب ين یلاعت هللا ىلإ هبتاک عرضتو

 ىلع مه ًانوعو «هتاضرم ىلإ مهو هل ًاغالبو «هتنج ىلإ ةنسلا لهأ نم

 «هب نيمتملا نم مهلعجم نأو «هتحرو هترفغم لينل ًاببسو «هتعاط

 «عزانتلا دنع هيلإ نيمكاحتملا «هل نيمكحلا هريغ ىلع هل نيمدقما

 عيمس هنإ هريغل هل نيكراتلا نم مهلعجي الو «هل هريغ نيكراتلا
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ءاجرلا لهأو ءاعدلا

 نم سانلا جرخو «ىدهملا باب حتاف ىلع هللا ىلصو

 .ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ مهادهو «مهبر نذإب ءرونلا ىلإ تاملظلا

 ءليبسلا هب رانآو ء«ةجحلا هب ماقآو ءةجحملا هب هللا نابأ يذلا

 ءةلاهجلا نم هب ملعو «ةلالضلا نم هب ىدهو «ليلدلا هب حضوأو

 .افلغ ًابولقو ءًامص ناذآو ءايمع ًانيعأ هب حتفو «يغلا نم هب دشراو

 الکشم الو «هحتف الإ ملعلاو یدملا باوبآ نم ًاباب عدی ملف

 ءاهنيب الإ رانلا نم دعابتو ةنجلا ىلإ برقت ًاقيرط الو «هحضوأ الإ
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 .اهيلع مهدو ءاهيلإ هتمأ دشرأو

 ملو «هاوس ام لك نع «هتمأ نم نويدهملا نوقفوملا هب ىنغتساف
 .ةجاح هاوس دحأ ىلإ مهب نكي

 ناف «هتنسو هلوق ىلع هوضرع ملعلا نم ءيشب مهءاج نمو
 .هوکرتو هوحرطا هکزی م ناو «هوضتراو هولبق هاکز

 دسجلا راقتفا نم هللا هابح ام ىلإ نورقتفملا هب ءاينغألا مهف

 «بسن برقأب هتنس ىلإو هيلإ اوبستنا دق .اهتايح ىلإ حورلاو

 .ببس یوقأب اهنم اوکسمتو
 ببسلا اذهب قلعتلا نمو «مينز يعد بسنلا اذه يف مهريغ

 ىلإ هب طبهو «ىقثولا ةورعلا ريغب لطابلا نم كسمتسا دق «ميدع

 .یقريو هب دعصي هنآ نظ ثيح نم «یندألا ضیضحلا
 ‹نيديلا رفص لصوو «داز ريغ يف هتاقوأو هسافنأ قفنأ دق

 .داعملا ىلإ ةعاضبلا يجزم

 ىندأب اهنم زافف «بهاذملاو ءارآلا باوبأ يف هرمع فاط

 .بلاطملا سخأو «بتارملا

 الو «نيخسارلا مادقآ تتبث ثيح «ملعلا يف همدق تبثت ل

 ًانظ نسحأ الو «نيرصبتسملا رئاصب تذفن ثيح ىلإ هتريصب تذفن

 نسحأ لب «نيدهتجلا ةمئألا نم هلوق فالخ ىلع وه نمم هريغب
 .نيدلقملا نم هتفئاطبو هسفنب نظلا
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 ةيبصعلاو ةّيمحلاو «نامرحلاو نالذخلا كلذ نيب نم دلوتف

 .ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام ءارآو لاوقأل

 هتقیقح هل ودبتس «عفان ريغ ملعو «عئاض يعس نم هل ايف

 ىلجناو ءرودصلا يف ام لّتصحو ءروبقلا يف ام رثعب اذإ [ب]
 .رامح مآ هتحت سرفأ فرعو «رابغلا

 لاب الإ ةوق الو لوح الو ءنالكتلا هيلعو ءناعتسملا هللابو
 .ملسو هلآو دمحع ىلع هللا ىلصو «نیملاعلا بر هلل دمحلاو
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 عيبر رهش نم فصنلا ءاعبرألا موي هديرجت نم هدّرجم غرف
 .نيمآ .ةدايزو ىنسحل اب هل هللا متخ «ةئامعبسو نيعست ةنس «لوألا

 .نیعمحأ هبحصو هلآو دمح اندیس ىلع هللا یلص

 ىلع توملاب هل اوعدي نأ نينمؤملا هناوخإ نم سمتلي هبتاكو
 " "ناوضرلاو ةمحرلاب هتوم دعبو ءةنسلاو مالسإلا

 ةعبطلا يققح لمعو «دّرجلا لمعو «ميقلا نبا لمع لعجي نا ىلاعت هللا لاسآ (۱)

 اذه لعجي نأو ءنونب الو لام عفني ال موي انتانسح نازيم يف «يلمعو «ىلوألا

 .انتومب انلامعأ عطقنت الف «هب عفتني يذلا ملعلا نم باتكلا

 عيمجو «باتكلا اذه يف أرق نم عيمجو يرذنملاو دّرجلاو ميقلا نبا محرا مهللا

 .تانمؤملاو نينمؤملا

 اذه ىلع قيلعتلا نم ءاهتنالا هدحو ىلاعت هللا لضفب مت :ابحرم ليعامسإ لاق

 كرابملا ناضمر رهش نم رشع يناثلا ءاثالثلا موي ةحيبص يف كرابملا باتكلا

 .ةيوبنلا ةنيدملا يف كلذو «فلأو ةئامعبرأو نيرشعو سه ةنس
 :يلي ام باتكلا ءاهتنا دعب ةيشاحلا يف بتك (۲)

 هلو «ةقاطلا دهج حصف هدرجم طخج يذلا هنم لوقنملا هلصأ ىلع ةلباقم غلب

 .يدوعسلا دمحم هدرجم بتكو .دمحلا

 بتاك «هفلؤم ىلع ًاحرتم كرابملا باتكلا اذه علاط «هناسحإ ىلع هلل دمحلا

 رفغتسم ركاش دماح وهو «يسدقملا يقتلا نب دمحم نب ميهاربإ :فرحألا هذه

 هللا لأسأو «هبحصو هلآو ماركلا لسرلا ديس ىلع ملسم لصم لقوح لبسحم

 .همركو هني السلا راد يف مهعم ةنسلا لهأو انرشحي نأ

 [ تمکح فراع متخ دجویو ]
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 To} تايآلا سرهف

 ةحفصلا امهقر يلا

 ةرقبلا ةروس

 ۸۲ ۲۸ ةرقبلا ًاتاوْمأ مُكْنُكو هللاي نوُرُمَكَئ فيك

 ما
 ۷۸ ۲۸ ةرقبلا مث مگنیمُب مت مکایحاف ًاتاومآ مشنکو

 ۸ ۳۸ ةرقبلا ياده عبت نمف یده ينم مکنیتأي اماف#

 ٩٥ ov ةرقبلا ًادبآ هونمتي نلوإل

 11 ٠١١ ةرقبلا َّنَمآ رَم تاَّرَمَللا نم هَّلهَأ قزال

 هللاي ممم
 ۲۰۹۸ ١٤١ ةرقبلا گناإ عیضْیل هللا ناک امو

 1۲۳۱ ١٤۸ ةرقبلا تاربخلا اوقبتساف)ل

 ۹۳۳ ٠١١ ةرقبلا ممبر نم تاولَص مهْيَلَع كيآوأ#

 ةَمحَرَو
 ۸ ٠۷١ ةرقبلا مكبر لزنأ ام اوعبتا مه ليق اذإو#

 0 ١۷۷ ةرقبلا لَم ْةكَهوُجُو اولو نأ ربل سبل
 1۰۷ برٌعَملاو قرشَملا

 11۳ ٠۸۳ ةرقبلا ةيدف هوقبطي نيذلا ىلعوإ

 مكي ديرب الو رنا مكي هللا ڈيرُي» ۷۱ ٠۸١ ةرقبلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 ةيآلا

 طیخلا مکل نیبتی یتح اوبرشاو اولکو#
 لوب ِهّيَلَع اوَتعاف مكْيَلَع ىَدَنعا نمل

 هلل ةرمعلاو جحلا اومتأوأل

 رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتت نمف
 يدها نم
 دج ( نمف ىدملا نم رسيتسا امف
 ةثالث مايصف

 نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو

 ضيحلا يف ءاسنلا اولزتعاف#

 ىنأ مكٹرح اوتاف مکل ثرح مکؤاسن)

 متئش

 كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو#

 وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا)

 ناسحإب حیرست

 اجوز حکنت یتح دعب نم هل لحت الف

 هریغ

 امهقر

 ٠۱۸۷ ةرقبلا

 ٠۹٤ ةرقبلا

 ٠۹٩ ةرقبلا

 ٠۹٩ ةرقبلا

 ٠۹٩ ةرقبلا

 ۲۲١ ةرقبلا

 ۲۲۲ ةرقبلا

 ۲۲۳ ةرقبلا

 ۲۲۸ ةرقبلا

 ۲۲۸ ةرقبلا

 ۲۲۹ ةرقبلا

 ۲۳۰ ةرقبلا
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 تايآلا سرهف

 ةيآلا

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاوإ#

 مکتب َلْضَقْلا اوسنت الو

 مكيلع حانج الف نجرخ نإف#

 ةعافش الو لح الو هيف عيب ال

 هزذإب الإ ُةَدْلِع عَقْشَ يذلا اذ نَم

 ميظَعلا يِلَعْلال

 لف هلا هَر نم ةظِعوَم هَءاَج نمف
 فلس ام

 ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 يهب
 ت

 امهقر

 ۲۳٤ ةرقبلا

 ۲۳۷ ةرقبلا

 ۲٤١ ةرقبلا

 ۲٠٤ ةرقبلا

 ۲٠۵ ةرقبلا

 ۲٠۵١ ةرقبلا

 ۲٠١ ةرقبلا

 ۲۷١ ةرقبلا

 ۲۷۸ ةرقبلا

 نارمع لآ ةروس

 ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنآ هللا دهشإل

 ملعلا اولوأو

 يلإ كفارو كيفوتم يإل
 نل اني مالسإلاَرْبَع غ نمو

 هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا اولكأت ال

 مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو#

 ٥٥١ نارمع لآ

 ۸٩ نارمع لآ

 ۱۰۲ نارمع لآ

 ۱۳۰ نارمع لآ

 ۱۳۳ نارمع لآ

fo 



YAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا امهقر ةيآلا

 1۷ ٠١۹ نارمع لآ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو

 نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ
 1٤ ۱۷۳ نارمع لآ انايِإ مُهَداَرَفل

 ءاسنلا ةروس

 ۷ ١ ءاسنلا مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي#

 سفن نم

 ۳۱ ٠١ ءاسنلا ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ

 ١١ 1٤ ءاسنلا ميلح ميلع هللاوإل

 1۰۹۲ ٠١ ءاسنلا ةشحافلا نيتأي يتاللاو#

 ٠۹ AAI ءاسنلا ( ًاهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لح ال

 ۷٤١ ۲۳ ءاسلا مكتاهمأ مكيلع تمرح#

 ۲٤ ۷٤١ ءاسنلا نهنم هب متعتمتسا امف

 ٤۷ا ۲٤ ءاسنلا نيحفاسم ريغ نينصحإل

 ۸ ۲۹ ءاسنلا مكلاومأ اولكات ال اونمآ نيذلا اهيآ اي

6 

 1۷1 ٤۳ ءاسنلا ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإوآ

 1۲ متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ

 AVY ه۹ ءاستلا هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف#

 نإ لوسرلاو

 11۳ ۸۲ ءاسنلا هيف اودجَول هللا رْيَع دنع "رم ناك ولو



 تايآلا سرهف

 ةيآلا

 ًاريدق ًاوفع هللا ناكوإل

 هيلا هللا ةر لي

 ةجح هللا ىَلَع سال نوُكَي القل

 ةدئاملا ةروس

 مكئيو مكل تْلَمكَأ مويا

 اط ًاديعص اوّمّمّيَفل

 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاوإ

 سلا نأ اهيف مْهّيَلع اتبتكو#

 صاَصق حوُرُجْلاَول
 هب اوُجَرخ دق مُهَو رفکلاب اولد دقو
 نائط وسم هادي لب

 ربلا ديص مكيلع مرحوإل

 مكرْيَع نم نارخآ وأ

 ماعنألا ةروس

 ضٴرألا يِفَو تاواَمَسلا يف هللا وهوَ

 ةداهش رکأ َءيش يأ لقال

 مكيلع مرح ام مكل لصف دقو

 امهقر

 ءاسنلا ١٤۹

 ءاسنلا ٠١۸

 ءاسنلا ٠٠١٠١

 ۳ ةدئاملا

 ٦ ةدئاملا

 ۳۸ ةدئاملا

 ٤٥ ةدئاملا

 ٥(٤ ةدئاملا

 ٦١“ ةدئاملا

 ٤“ ةدئاملا

 ۹٦ ةدئاملا

 ٠١٠١ ةدئاملا

 ۳ ماعنألا

 ۱۹ ماعنألا

 1۱۹ ماعنألا



ffةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهقر ةيآلا

 ٠١١ ماعنألا هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولكات الو

 ٠٤١ ماعنألا ًامّرَحُم يلا يوا ام يف دج ال لف

 ٠١١ ماعنألا یّرخُأ زو ةرزاو رز ال9

 فارعألا ةروس

 ٠۷ فارعألا ٠ نيَو مهيدنأ نب نم مهال م
 نعو e هِلخ

 ٠٤١ فارعألا لَبَجْلِل هير ىلجئ امف

 لافنألا ةروس

 ٤٥ لافنألا اوتبثاف ةثف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 ًارثک هللا اورکذاو

 ةبوتلا ةروس

 ۲ ةبوتلا ضْرألا يف اوي

 ٥۸ ةبوتلا تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو

 ٩۸ ةبوتلا ِءوسلا ةّرِئاد مهّيَلَع)

 ١١١ ةبوتلا مهادهذإ دعب ًاموق لضيل هللا ناك امو

 سنوي ةروس

 ۲٦ سنوي ةداَيزَو ىّسُحْلا اوُتسخأ نيز

 ةحفصلا
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 ةحفصلا امهقر ةيآلا

 دوه ةروس

 ۱4۱ ٤٤ دوه يدوُجْلا ىلع تّوتساوإل

 4۳۱ ۷۳ دوه تيا لْهَأ مُكْيَلَع ةئاكربَو هللا تَمحَر
 1۱۸1٦ ۱۰۷ دوه ديرب اَمِل لاف

 فسوي ةروس

 ۹۸۰ ۲۹ فسوی اذه نع ضرعأ فسويأل

 دعرلا ةروس
 ۱۸۸ ٩ دعرلا لاَعَمْلا ريكا

 0۹ ١١ دعرلا هللا رمأ نم هنوظفحي
 4۳۱ ۲٤ دعرلا مئربص امي مكيلع مالس»

 ميهاربإ ةروس

 4۳ ۲۷ میهاربا تبالا لؤوقلاب اونم َنيِذلا هللا تبكي

 ايلدلا ءايحْلا يف
 رجحلا ةروس

 4۲ ٣١ رجحلا ةعَللا كْيَلَع نإ
 ٩۲-٩۳ ۲٠۹۲ رجحلا  اوناک اع ٭ نیعَمْجَأ مانس كرو
 نولمعي

 لحنلا ةروس

 1۸۸ ٠١ لحنلا مهقوَف نِم مهر نوفاخي»
 ٠١١ ۳٦ لحنلا مشؤوُع ام لطب اوقاف مقاع نإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 3

 امهقر ةيآلا

 ٠١١ لحنلا هَل لوق نأ هائذَرأ اإ ٍءيشِل اوف امنا

 ءارسإلا ةروس ۰ ۰
 ۷ ءارسإلا اهلف متاسأ نإو#

 ٠١ ءارسإلا ًالوسَر ثعْبل ىٌح نييذعُم انک امو

 ٠١ ءارسإلا قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو

 ٤١ ءارسالا اليبس شْرَعْلا يِذ ىلإ اوغكبال ًاذإ8

 ۷١ ءارسإلا نمف مهمامإب سانآ لك اوعدن مويا

 ۷۸ ءارسإلا سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 ...ٍتایب تایآ عسب یسوُم اتیا دقو
 لزنأ ام تملع دقل لاق

 ىلتي اذإ هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإ

 نوري مهيلع

 ءارسإإلا ۲-1١١

 ¥1۰ ءارسإلا

 فهكلا ةروس

 نمانل ىيهو ةمحر كندل نم انتآ انبرأ
 ادشر انرمآ
 ىدُه مُهاذزّو

 مهلك ميئر

 ًالاص امهوبأ ناكوإل

 ايندلا ةايحلا يف مهيعس َلض نيذلا»

 فهكلا ٠١

 ٠١ فهكلا

 ۲۲ فهكلا

 ۸۲ فهكلا

 ٠١٤١ فهكلا

 ةحفصلا
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 é4 تایآلا سرهف
 ةحضملا اقر 9

 ميرم ةروس

 4۲۱ ٠١ میرم توني ٌمْوَيَو دلو موي هيلع مالس#

 1۷ ٥۸ میرم اورخ نمهحرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإل

 ًايکبو ًادجس

 هط ةروس

 ٥ €CTIAY TIATOTIA هط ىّوَسا شْرَعْلا ىّلَع ْنَمْحَرلال

CTYV TY TT1۹Y ِ 

YYTY TTT °4 

YYTY 

 ۹ ۷۱ هط لخُللا عوج يف مكنبلصألا

 ٩۷ ٤١ هط ٠  ًافكاع هيلع تلظإ

 ° ۱۰۳ هط ارشع الإ متشبل نإ مهنيب نوتفاختيإل

 ۳° ٠١٤ هط الإ متشبل نإ ةقيرط مهلثمأ لوقي ذإ#

 اموی

 4° ۱۲٤ هط ًاكْنَض ةشيعَم هَل نف

۱ 

 4٤

 ءايبنألا ةروس

 1۸۹ ۹ ءایبنألا هتدابع رع نوُريکتسي ال دنع نموا

 ۸١۱ ۲۸ ءایبنألا ىضئرا نم الإ نوُعَفشي ال9



f4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهقر ةيآلا

 جحلا ةروس

 ه جحلا يهب جو لك نم
 ۷۷ جحلا نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو]

 نونمؤملا ةروس

 ١| نونمؤللا سودرفلا نوثري نيذلا)
 ۲۸ نونمؤملا ىلع كّعَم نمو تل تْيوتسا اإ8
 ٦١ نونمؤملا اهل مهو تارا يف نورا كيلوا
 ٠ وقياس

 رونلا ةروس
 ۲ رونلا دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا#

 ۳۳ رونلا باتكلا نوغتبي نيذلاوإل

 ۳٣ رونلا ًاريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف#

 ناقرفلا ةروس

 ۲۷ ناقرفلا اي لوقي هيدي ىلع ماظلا ضعب موي

 تذختا ينتيل

 ٥۹ ناقرفلا ْنَمْحَرلا شْرَعْلا ىلع ىوتسا مث

 ءارعشلا ةروس

 ١ ءارعشلا ميحرلا زيزعلا وه كبر نإوآل
 لمنلا ةروس

 ٤٠ لمنلا مير ينغ يبر ن

 ةحفصلا

۹٤ 

۲°٦١ 

1۳ 

1۳ 



 °f تايآلا سرهف

 امهقر ةيآلا

 مورلا ةروس

 ۲۳ مورلا  راّهنلاَو للاب مُكُماَكَم هِایآ نيول
 هِلضَف نِم مكاو
 ٠١ مورلا ال اَّهْيَلَع سالا طف يلا هللا تَرْطِف»

 نامقل ةروس

 ٠١ نامقل ميرک جوز لک نم ایف اننا
 ةدجسلا ةروس

 ١-۲ ةدجسلا ليزنت ملال

 ه ةدجسلا مث ضرألا ىلإ ءامسلا نم َرْمَألا ردي

 ٠١ ةدجسلا مت ضْرألا ىلإ ءاَمَسلا نم َرْمَألا ريدي

 هيلِإ جري
 بازحألا ةروس

 ٠١ بازحألا ينلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماوإل

 ٠١ بازحألا نينمؤملا نود نم كل ةصلاخإل

 ه٣ بازحألا هللا لوسر اوذؤت نأ مکل ناک امو

 ۷١-۷١ بازحألا اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ًابس ةروس

 ۲۳ اس هَل نأ نَمِل الإ ُهَدْنِع ةَعافَشلا عفن الو

۳1۹ 

1€ 

€1 

A۸٨1۱ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲٤٤

 ةحفصلا امھقر ةيآلا

 رطاف ةروس

 ٠١ YT IAY رطاف ٌلَمَعْلاَو بيلا ملَكْلا عصي هيل

 YY YT حاصلا

 سي ةروس

l7 } ° 

 ۰ ٥۸ سپ ميجر بر نم الوق مالّس

۲۲۱ 

 تافاصلا ةروس

 1۸ ٠٠١۳ تافاصلا نيبجلل هلتوإل

 ص ةروس

 2 ۷١ ص يدي تقلح»
Î 

 4۲۲ ۷۸ ص يِتَعَل كّيَلَع ناو

 °10 ۸۰ ص كي نمو كلم مّنهِج المآل

 رفاغ ةروس
 A1 ۱١ رفاغ نتا اتتییحأو نتا ام ابر اوٰلاق

 ۲۲١۱۱۸۸ ۱ه رفاغ 0O0 ˆ شعلا و ٍتاجّرَدلا عفر
 14۲ ۳۹-٣۷ رفاغ مُلا يلع احرص يل نبا ڻاَماَه اي

 ا تاَواَمَسلا باَّسأ #باّبسآلا

 تلصف ةروس

۲۱۹۲-۱ 



 YEE تايآلا سرهف

 امهقر ةيآلا

 ۲۳۸ تلصف _ ٍلْللاب َل نوحي كبر دنع نيا
 ٤١ تلصف متئش ام اولمعال

 ىروشلا ةروس

 ٤ ىروشلا ْميْظَحْلا يلَعلا»

 ١١ ىروشلا  ُريِصّبلا عيِمُسلا ّوُهَو َءيّش هلك سيل

 ٠١ ىروشلا ديدَش بادَع مُّهَلَو بضع مهْيَلَعوال

 ٤١ ىروشلا اهم ةعيس هيس ُءارَجَو)
 فرخزلا ةروس

 ٠۳ فرخزلا  َةَمْعِ اوُركذت مث وروُهَظ ىّلَع اوون

 مکبر
 ٥۸ فرخزلا رب الدَج الإ كَل ةوُبَرَض ام

 ۷۲ فرخزلا مش امب اهومشروأ يلا جلا كليو

 ۸٤ فرخزلا ضْرَألا يِفَو هلا ءاَمَسلا يف يذلا وهو

 لإ

 حتفلا ةروس

 ٤ حتفلا بوُلُف يِف ةئيكسلا لَرلأ يذلا ّوُهل

 نينمْوُملا
 ٦ حتفلا ءوَسلا ةرئاد مهيلَع»

 ةحفصلا
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YEAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهقر ةيآلا

 تارجحلا ةروس

 ١۳ تارجحلا ركذ نِي مكانقَلخ ائإ سالا ابا ایل

 ابوعش مكالعجَو یاو
 ق ةروس

 ۷ ق جيه جوز لك ني
 روطلا ةروس

 ۲۸ روطلا ربلا وه هنإ هوعدن لبق نم انك انإ8

 ميحرلا
 رمقلا ةروس

 ٠١ رمقلا ايعا يرجئ

 نمحرلا ةروس

 ۲۷ نمحرلا كبر هجو قبول

 ةعقاولا ةروس

 ٠٠ ةعقاولا نوهكفت متلظف#ل

 ديدحلا ةروس

 ۳ دیدحلا ”ِطاَبْلاَو رِهاَظلاَو ٌرِحَآلاَو لالا وه
 لکی وهو
 ۳ ديدحلا لوألا وه

 ةحضصلا

TA 

۳۱ 

110۹4 



 4۹ تايآلا سرهف

 ةحفصلا امهقر ةيآلا

 11 ٤ ديدحلا مشك ام َنْيأ مكَعَم وهو

۲ 

۲۷ 

 ۳ ۲۷ دیدحلا مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهروإل

 ةلداجلا ةروس

 0 درر 2
0 

 YYeY F14 ۷ ةلداحملا وهالإ ةئالئ ىوْجل رم نوكي ام

 YYYTTTYY ر
 ry ميلَع ٍءيّش لكي هللا نإ .... مُهُعباَر

 ةنحتمملا ةروس

 1٤ ۷ ةنحتمملا ميحر روفغ هللاو ريدق هاو

 400 ٠١ ةنحتمملا رفاوكلا مصعب اوكسمت الو

 قالطلا ةروس

 ۸4۷ ١ قالطلا نهتدعل نهوقلطفإل

 ۹۸۸ ١ قالطلا نجرخ الو نهتويب نم نهوجرخت ال

 ۹۸4 ١ قالطلا ارمآ كلذ دعب ثدحجب هللا لعل يردت ال

 ۹۸۹ ۲ قالطلا فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف)

 فورعم نهوقراف وأ
 11 ٤ قالطلا نعضيي نأ نهلجأ لامحألا تالوأوإل

 نهلم ۱۰۰٩

 ۸۷ ٦ قالطلا نم متنكس ثيح نم نهونكسأ)

۹A۸ 
 مكدجو



4oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهقر ةيآلا

 ٦“ قالطلا نهيلع اوقفناف لمح تالوأ نك نإو#

 یتح

 ٦ قالطلا ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو#

 كلملا ةروس

 ٤ كلما نيترك رصبلا عجرا مث

 ۸-4 كللا ٠ لأ اهتز ْمّهلاس جْوُف اهيف يأ املك
 ىّلب اوُلاَق # ریت مکا
 ٠١ كلما مكب فيض نأ ِءاَمُسلا يف ْنَم مثنيأآ#

 ١١-٠۷ كللا مكي فيي نأ ِءاَمَسلا يف َنَم مشنيأأ#
 ْنَم مشيا مآ روم يه ااف ضرألا

 ملقلا ةروس

 ۲٤ ملقلا نيكسم مُكبَلَع مويا اهلخذدي 9
 ةقاحلا ةروس

 ۷ ةقاحلا مايأ ةينامثو لايل عبس

 ۲-٠ جراعملا هللا َنِم ٭ عِفاد هَل سيل

 ٤ جراعلا لإ حوُرلاو ةكئالَملا جّرغئ

 ةحفصلا
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 تايآلا سرهف

 امهقر ةيآلا

 جون ةروس

 ۱۱ حون ارو نهيف َرَمَقْلا لعَجو

 رثدملا ةروس

 ٤ رثدملا رهطف كبايثو#
 ۳١ رثدملا ًانايإ اوُنمآ يذلا دادزيول

 ةمايقلا ةروس ۰

 ۲۲-۲۳ ةمايقلا اًهبَر ىلإ # ةَرِضان ٍرْيَمْوَي هوجو

 تالسرملا ةروس

 ١ تالسرملا افرع تالسرملاو)ل

 ًابنلا ةروس

 ۲٠ ابتلا اَ و ٌءارَج

 ريوكتلا ةروس
 ٠١-١١ ريوكتلا سنكلا راوجلا # سنخلاب مسقأ الف

 نيففطملا ةروس

 ٠١ نيففطلا _ نوُبوُجْحَمَل نيمو مهر نع مُهلإ الك
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 ةحفصلا
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foةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 امهقر ةيآلا

 جوربلا ةروس

 ١ جوربلا جوربلا تاذ ءامسلا]

 ٠١ جوربلا ديرب امل لاف

 قراطلا ةروس

 ١ قراطلا قراطلاو ءامسلاوإل

 ىلعألا ةروس

 ١ ىلعألا ىلعألا كبر مسا حبس

 ١ ىلعألا ىّلْعألا كبَر مسا حبس

 رجفلا ةروس
 ۲۲ رجفلا اص اقص كّلَمْلاَو كبر ءاجوإل

 سمشلا ةروس

 ١ سمشلا اهاحضو سمشلاوإل

 ليللا ةروس

 ١ ليللا ىشغي اذإ ليللاوإل

 نيتلا ةروس

 ١ نيتلا نوتيزلاو نيتلا]

 ةحفصلا
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 تزلز اذإل

 نورفاكلا اهيأاي لق#

 دحأ هللا وه لقأل

 تايآلا سرهف

 ةلزلزلا ةروس

 نورفاكلا ةروس

 صالخإلا ةروس

 امهقر

 ةلزلزلا ١

 نورفاكلا ١

 ۱ صالخإلا

Yfor 

0 

0 





 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 “راثآلاو ثيداحألا فارطأ سرهف

 ميقلا نبا حرش اهدنع يتلا

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 بلاط يبآ نب يلع هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ
 رمع نب هللا دبع ٠ قالطلا ىلاعت هللا ىلإ لالحلا ضغبا
 ةريره وبأ يدب ذخاف ليربج يناتآ

 معطم نب ریبج ؟هللا ام يردتآ

 سابع نب هللا دبع اذکو اذک هنم هبشی ًانالف نورت

 سابع نب هللا دبع هلا الإ هلإ ال نأ دهشت

 بدنج هريعب مأ لضأ وه نولوقتأ
 مقرأ نب ديز رهط يف ةأرما ىلع اوعقو ةثالثب يلع يتأ

 هللا دبع نب رباج هعم ناك نم الإ ةرمع اهولعجا

 يليقعلا نيزر يبأ رمتعاو كيبأ نع ججحا

 يريشقلا ةيواعم كتجوز نم الإ كتروع ظفحا

 ثراحلا نب سيق اعبرأ نهنم رتخا

 بدنج نب ةرمس ناك نإف ةيشام ىلع مكدحأ ىت اذإ
 امهنيب سيلو ناعيبلا فلتخا اذإ
 هللا مسا تركذو كبلك تلسرأ اذإ

 .هنع يوارلا ال رثألا بحاص مسا روكذم اف ةباحصلا راثآ نم ناك امو ()

 ینشخل أ ةبلعث وبأ
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 40

 رثألا وأ ثيدحلا

 ثّرو دولوملا لهتسا اذإ

 رانيدف مدلا يف اهباصأ اذإ

 ريغ نم ًائيش تيطعأ اذإ
 احفاصتف ناملسملا ىقتلا اذإ

 اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ

 مدق مث ححلاب لجرلا لهأ اذإ

 بانذأ عذخأو ةنيعلاب متعيابت اذإ

 اوسلجت الف ةزانجلا متعبت اذإ

 ءامسلا لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ

 عاطتسا نإف ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ

 ناك اذإف «ددعاف مرحلا لاله تيأر اذإ

 اوموصف لالملا متيأر اذإ

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا مكدحأ عمس اذإ

 هيلع اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإ

 اهنم نديلف ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 عطقي هنإف ةرتس ريغ ىلإ مكدحا ىلص اذإ

 يوارلا

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 بزاع نب ءاربلا

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 يردخلا ديعس وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 ةمثيخ يبأ نب لهس

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نب هللا دبع



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ

 ثبخلا لمحي ل نيتلق ءاملا ناك اذإ

 دوسأ مد هنإف ةضيحلا مد ناك اذإ

 هيف اوعقت الو هوعدف مكبحاص تام اذإ

 اوقرحاف لغ دق لجرلا متدجو اذإ

 نإف نمسلا يف ةرأفلا تعقو اذإ
 مکاتوم نساح اورکذا

 اضوتف بهذا

 امهنذأتساف امهيلإ عجرا

 رحنلا ةليل ةملس ماب ينلا لسرا

 يدي نيب ًاریذنو ًاریشب قحاب هلسرآ

 سه هتعضرأف هيعضرأ

 كسأر يضقناو كترمع يضفرا

 ًاضعب اطخأو ًاضعب تبصأ

 اهربعا

 اهوقتعأ

 مصو فكتعا

 ةيحضأ هب يرتشي ًارانيد ىنلا هاطعأ

 ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذوعآ

 ةالص لكل يلستغا

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ةملس مأو ةشئاع

 ةشئاع

 ةريره وبآ

 ةريره وبآ
 لقعم تنب ةمالس

 رمع نب هللا دبع

 يقرابلا ةورع



Y é۸ 

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيتنث وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا
 ناضمر رهش دعب مايصلا لضفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 دهع يف ميغ يف ناضمر يف ًاموي انرطفأ

 مث هللا لوسر

 هولتقا

 هللا باتکب یضقا

 هوعطقأ

 ىلصف هللا لوسر ةالص مكب يلصأ الا

 باتكلا لهأ نم مكلبق نم نإ الا
 هاوس دلو كلا

 كاقسو كمعطأ هللا

 نيلماع اوناك ام ملعأ هللا

 رکأ هللا رکأ هللا رکأ هللا

 انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا

 هينتوسك تنأ دمحلا كل مهللا

 ليللا نموقأل :لوقت كنأ ثدحأ أ

 كل اونوكي نأ كرسي سيلأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 نابوث

 سو نب دادش

 يبآ تنب ءامسأ

 رکب

 هللا دبع نب رباج

 ذاعم باحصأ ضعب

 (لسرم)

 هللا دبع نب راج

 دوعسم نب هللا دبع
 نايفس يبا نب ةيواعم

 ريشب نب نامعنلا

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 ريشب نب نامعنلا



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 نابوث ىتح هلسغيلف هسأر رشنيلف لجرلا امأ

 ةريره وبأ لوأ ركب ابآ اي كنإ امأ

 نايفس يب نب ةيواعم متيسن مكنكلو نهعم اهنإ امأ

 ةريره وبأ لجرلا رمع نأ ترعش امأ
 دهرج ةروع ذخفلا نأ تملع امأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم صقشم هللا لوسر نع ترصق ينأ تملع امأ

 ةشئاع الف نطاوم ةثالث يف امأ
 رمع نب هللا دبع ىلصف ماقأو نذأف ًاناسنإ رمأ

 صاقو يب نب دعس غزولا لتقب هللا لوسر رمأ

 ةريره وبأ كديب كرمأ

 ةريره وبأ نيمآ
 ةريره وبأ اثالث الإ طق بذي م میهاربإ نآ

 طرق نب هللا دبع هللا دنع مايألا مظعأ نإ

 ديز نب ةماسأ نينثإلا موي ضرعت دابعلا لامعأ نإ

 يملسألا عشاجم ينثلا هنم ينوي امن ينوي عذجلا نإ

 دوعسم نب هللا دبع هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا نإ

 ريشب نب نامعنلا بيبزلاو ريصعلا نم رمخلا نإ

 لبج نب ذاعم فعاضت ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ

 ةقفنلا ىلع

 o ءادردلا وبأ ةنعللا تدعص ًائيش نعل اذإ دبعلا نإ
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 هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ
 ءاودلاو ءادلا لزنأ هللا نإ

 اهيلع طلسو ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ

 ةيبع مكنع بهذأ دق لجو زع هللا نإ

 هشرع ىلع هللا نإ

 هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ
 يبارعا نم ًاسرف عاتبا يلا نآ

 نيدبعب ًادبع یرتشا ينلا نا
 رهظلا ىلص مث رحنلا موي ضافأ ينلا نأ

 رهظ ينو يلصي الجر یأر ينلا نآ

 ىلإ اه رفحف ةآرما مجر يلا نأ

 قحلتسا قحلتسم لك نأ ىضق ينلا نأ

 عفري ال ةجاح دارا اذإ ناك ينلا نأ

 رخاوألا رشعلا فكتعي ناك يلا نأ

 ةبانج لا نم :عبرأ نم لستغي ناك ينلا نأ

 صو مئاص وهو اهلبقي ناک ينلا نأ

 ناويحلاب ناويحلا عيب نع ھن ينلا نأ
 امنإف مهدحأ مكيلع ملس اذإ دوهيلا نإ

 هنم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نآ

 مقي ناك الجر وأ ءادوس ةارما نأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 معطم نب ریبج

 رمع نب هللا دبع

 تباث نب ةرامع

 هللا دبع نب رباج

 رمع نب هللا دبع
 يلا باحصأ ضعب

 ةحفصلا
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 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةحئاج اهتباصاأف ًارت كيخأ نم تعب نإ
 امهنيب ام دعب نإ

 نأ تركذف يلا تتأ ركب ةيراج نآ

 اذه لعفي نأ مهدحأ هرکی الاجر نإ

 -امئاق برشلا ېا-

 ينإ :لاقف هللا لوسر ىلإ یتا الجر نآ

 ةليللا ىرأ

 دیقتسی نأ داراف حرج الجر نأ

 ةرشابملا نع يلا لاس الجر نأ

 هل ضخرف مئاصلل

 تسيل ةباد وأ ًاريعب ايعدا نيلجر نأ

 مئاص وهو مجتحا هللا لوسر نأ

 مرح مئاص وهو مجتحا هللا لوسر نأ

 نهلک رمع عبر رمتعا هللا لوسر نأ

 ةرمع نيترمع رمتعا هللا لوسر نأ

 ًایش بتکن ال نأ انرمآ هللا لوسر نإ

 دنع لستغت نأ اهرمآ هللا لوسر نآ

 مهيلع رمأو ًاشيج ثعب هللا لوسر نآ

 نيبروجلا ىلع حسمو ًاضوت هللا لوسر نأ

 دحأ لهأ ىلع ىلصف .. جرخ هللا لوسر نأ

 يوارلا

 هللا دبع نب رباج

 بلطملا دبع نب سابعلا

 سابع نب هللا دبع

 بلاط يبا نب يلع

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب راج

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سابع نب هّللا دبع

 سابع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 تباث نب دیز

 ةملس يبأ تنب بنيز

 بلاط يبا نب يلع

 ةبعش نب ةريغملا

 رماع نب ةبقع

۲4١ 
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 رمتعا نمع حبذ هللا لوسر نأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 رطفأف ءاق هللا لوسر نأ

 لجرلا مالك وه :لاق هللا لوسر نإ

 هللاو الک «هتیب ٤

 دهاشو نيميب یضق هللا لوسر نأ

 رشابي نأ دارأ اذإ ناک هللا لوسر نأ

 ًافك ذخأ اضوت اذإ ناك هللا لوسر نأ

 تاعکر عستب رتوی ناک هللا لوسر نأ

 ءيش يف دجسي ل هللا لوسر نآ

 لجرلا برشي نأ ىهن هللا لوسر نأ

 ةماجحلا نع ىهن هللا لوسر نأ

 امهمرجي ملو ةلصاوملاو

 رامنلا بوكر نع ىهن هللا لوسر نأ

 ةفرع موي موص نع ىهن هللا لوسر نأ

 جاحلا ةطقل نع ىهن هللا لوسر نأ

 -ةىلا يآ- اهنع یھن هللا لوسر نأ

 اوقرح رمعو ركب ابآو هللا لوسر نا
 دوسأ ادبع ناك ةريرب جوز نأ

 الف تئش نإو ًاضوتف تئش نإ

 يوارلا

 ةريره وبأ
 ءادردلا وبآ



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 يف نتفت نأ فوختأ انآو ينم ةمطاف نإ

 لوسر ىلع اومدق لکع نم ًاموق نا
 ناضمر نم موصلا يلع نوكيل ناك نإ

 باهإب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ

 الو كرشم ماعلا دعب ججي ال نأ

 ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم نإ

 رمتلا نم نإو ًارخ بنعلا نم نإ

 يلام نم جرخأ نأ هللا ىلإ يتبوت نم نإ

 يتالص نم ًائيش ناطيشلا يناسن نإ
 هللا دمج م اذه نإو هللا دمح اذه نإ

 متيمر متنأ اذإ مكل صخر موي اذه نإ
 هللا لوسر ةالصب مكملعأ انأ

 ميقي ملسم لک نم َءيرب انآ
 ةملس اي كاذب تنآأ

 بهذي هنإف فسركلا كل تعنأ

 ثراحلا تئا «دوؤفم لجر كنإ

 مكئامساأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ
 ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا اغإ

 ةالصلا ىلإ تمق اذإ ءوضولاب ترمأ امنإ

 كلذ عنصاف فرح ىلع ىتؤن انك اغإ

 يوارلا

 ةمرخ نب روسلا

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ميكع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سوأ نب سوأ
 ريشب نب نامعنلا

 صاقو يبأ نب دعس

 ءادردلا وبأ

 يفقثلا ريمع
 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع



eéةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةداتق وبأ هللا اهومكمعطأ ةمعط يه اغإ

 ةملس مأ ًاثالث هيلع ينفحت نأ كيفكي اغنإ

 كلام نب سنأ قرو نم امتاخ ينلا دي يف یأر هنآ

 لفغم نب هللا دبع نودتعي موق ةمألا هذه يف نوكيس هنإ

 يفقثلا ةركب وبأ هب رشب وأ رورس رمأ هءاج اذإ ناک هنآ

 ةريره وبأ هرازإ لبسم وهو يلصي ناك هنإ
 ةشئاع اه نيكولم قتتعت نأ تدارأ اهنأ

 ةشئاع مئاص ينإ

 باطخلا نب رمع مكراشبأ اوبرضيل يلامع ثعبأ مل ينإ
 هللا دبع نب رباج  اصلاخ جح اب هللا لوسر عم انللهأ

 ةريره وبأ هومتدجو دق وأ
 ءادردلا وبأ لک نم مایا ثالث مايصب يناصوأ

 تباث نب ةرامع كنم هتعتبا دق سيلوأ

 رمع نب هللا دبع اذه موي يآ
 ةريره وبأ ربانم مکباود روهظ اوذختت نأ مکایآ

 ةريره وبأ دسحلا نإف دسحلاو مكايإ
 ديزي تنب ءامسأ بهذ نم ةدالق تدلقت ةأرما اأ

 ةشئاع اهيلاوم نذإ رغب تحكن ةأرما اأ

 ورمع نب هللا دبع ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع اأ

 ةريره وبأ اهلضفأ نوعبسو عضب نايإلا



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 سبي اذإ بطرلا صقنيأ
 مكل كرابو مكيف هللا كراب

 كيلع كرابو كل هللا كراب

 معثخ ىلإ ةيرس هللا لوسر ثعب

 هيب ةأرما حكن لجر ىلإ هللا لوسر ينثعب

 لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب

 ةصاخ مكل لب

 كنم هتعتبا دق یلب

 دهشت م:
 ًامسق مسقي هللا لوسر امنيب

 اذه لتق نم ىلع ةنيبلاب ينوتأت
 هللا لوسر تربخاف لالملا سانلا یءارت

 تنب انآو هللا لوسر ينجوزت

 لالح نحو هللا لوسر ينجوزت

 دقتساف لاعت

 نهڙهو دج نهدج ثالث

 هفک رهظ ىلع ینمیلا هدي عضو مث
 هل ماقف هللا لوسر ىلإ لجر ءاج

 هباحصأ تویب هوجوو هللا لوسر ءاج

 اغ لكان :اولاقف ينلا ىلإ دوهيلا تءاج

 يوارلا

 صاقو يبآ نب دعس

 بلاط يبآ نب ليقع

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب ریرج

 بزاع نب ءاربلا

 هللا دبع نب رباج

 ثراحلا نب لالب

 تباث نب ةرامع

 تباث نب ةرامع

 يردخلا ديعس وبأ

 ةمثح يبأ نب لهس

 رمع نب هللا دبع

 ةشئاع

 ةنوميم

 يردخلا ديعس وبآ

 ةريره وبأ

 رجح نب لئاو

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع
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 هراج ةعفشب قحأ راجل ا

 ءادنلا عمس نم لك ىلع ةعمجلا

 ينلا ىلإ قراسب ءيج
 راصنألاو نيرجاهملا نيب هللا لوسر فلاح

 هتالص ءيسلا ثیدح

 نامضلاب جرخلا

 ميت عم مهس ينب نم لجر جرخ
 هتاوزغ ضعب يف هللا لوسر عم انجرخ

 لوسر الإ مئاص انيف ام ...

 لجر ةزانج يف هللا لوسر عم انجرخ

 لجر ةزانج يف هللا لوسر عم انجرخ

 قلطصملا ينب ةوزغ يف هللا لوسر عم انجرخ

 هيخأ ىلع ملسملل بجت سخ
 مهيف تثعب يذلا نرقلا يتمآ ريخ

 اعدف ءالا قارهأ دقو يلع يلع لحد

 رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد

 ناميإلا حيرص كاذ

 همأ ةاكذ نينحلا ةاكذ

 ًایقلتسم هللا لوسر یار

 ةربقملا يف ًاران سان ىأر

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 هللا دبع نب رباج

 ورمع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 ءادردلا وب

 بزاع نب ءارلا

 بزاع نب ءارلا

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 نيصح نب نارمع

 بلاط يب نب يلع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 هللا دبع نب رہاج

 مصاع نب دیز نب هللا دبع



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رجح نب لئاو هيتبكر عضو دجس اذإ ينلا تيأر

 رمع نب هللا دبع مامأ نوشي رمعو ركب ابأو ينلا تيأر

 ةشئاع نوعظم نب نامثع لبقي يلا تيأر

 ةعيبر نب رماع مئاص وهو كاتسي هللا لوسر تبار

 ةريره وبآ هماهبإ عضی هلا لوسر تیار

 بعك نب ورمع  ةدحاو هسأر حسم هلا لوسر تیار

 كلام نب سنأ ةمامعلا ضقني هللا لوسر تيأر

 عوكألا نب ةملس موكزم لجرلا

 سابع نب هللا دبع يبآ ىلع بنیز هتنبا هللا لوسر در

 حاكنلاب صاعلا

 همع نع وآ هيبآ نع يدعسلا نکمتی ناکف هتالص يف ينلا تقمر

 سابع نب هللا دبع هللا لوسرل ناک بتاک لجسلا

 ديبع نب ةلاضف يأ- اهتيوستب رمآي هللا لوسر تعمس

 -روبقلا
 ةشئاع ًاضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا

 كيتع نب رباج ناف «نوضغبم بیکر مکیتایس

 ةلاوح نب هللا دبع ًادونج اونوكت نأ ىلإ رمألا ربصيس

 كلام نب سن يتمآ نم رئابكلا لهأل يتعافش
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 ناصقني ال دیع ارهش

 ناتعكر حبصلا ةالص

 نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 ملس مث نیتعکر مهب یلص
 ركب يبأ عمو نيتعكر يلا عم تيلص
 اذکه هللا لوسر عم تیلص

 ؟اذه مکموی متمص

 هب حض
 ةنوعلم اهنإف اهنع اوعض
 اهؤرقو ناتقيلطت ةمألا قالط

 تئش امهتيأ قلط

 يهو هتأرما رمع نب هللا دبع قلط

 ةنسلا رخل تعجارو ةنسلا ريغل تقلط

 ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب كفاوط
 ينيعب ناک عجو نم هللا لوسر ينداع

 اهيغاب ءاج نإف ةنس اهفرع

 نيسحلاو نسحلا نع قع

 اوزجحني نأ نيلتتقملا ىلع

 هیدؤت یتح تذخأ ام ديلا ىلع

 ماشلاب كيلع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةركب وبأ

 ورمع نب سيق

 ةريره وب
 ةركب وبأ

 رمع نب هللا دبع
 ىعازخلا ةملسم

 یهجلا دلاخ نب دیز

 ةشئاع

 يمليدلا زوريف

 رمع نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع

 ةشئاع

 مقرأ نب ديز

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 بدنج نب ةرمس



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا

 بلاط يبأ نب يلع اهدلوو ةيراج نيب قرف هنأ يلع نع

 نع يلا هاهنف

 داوسلا اوبنتجاو ءيشب اذه اوريغ

 هللا لوسر امهفلحاف

 لصف تظقيتسا اذإف
 موي انمص لبقملا ماعلا ناك اذإف

 اهدي عطقب ينلا رماف
 مهيديأ تعطقف مهب رماف

 يوسف ربقب ةلاضف رمأف

 ةالصلا ديعي نأ هرمأف

 ةأرملا لبق لجرلاب أدبت نأ اهرمأف

 ًاتيش اهنمث نم هاضق ناک ناف
 مكل ثرح مكؤاسنإ لجو زع هللا لزنأف

 دتعت نآ اهرمآو -ةريرب يآ- يلا اهريخف

 اهحاکن درف

 ًاعاص ةقدصلا هذه هللا لوسر ضرف

 يهو هللا لوسر يشاجنلا اهجوزف
 هزجاون تدب یتح كحضف

 نامعنلا تيطعأ ام لثم تيطعأ مهلكف

 ضرألا ىلإ هاتبكر اتعقو دجس املف

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 ديبع نب ةلاضف



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 20

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةقح نورشع أطخلا ةيد يف

 تنب نيعبرأ يف لبإ ةمئاس لك يف
 دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا لتاق

 انب بهذا هبحاصل يدوهي لاق

 1 ذإ اولاس الآ «هللا مهلتق هولتق
 ءاج نم لوآ مهو نميلا لهآ مكءاج دق

 قيقرلاو ليخلا نع توفع دق

 ينلا اهيأ ايإ التو اهعجار تملع دق

 متقلط اذإ

 ایاحض هباحصأ يف هللا لوسر مسق

 ناإلاو مالسإلا

 - اقتنع مث ةكولمم قلط
 هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس لق

 رطفأو مصو «منو مق

 مكديس ىلإ اوموق

 دوعسم نب هللا دبع

 يريشقلا ةيواعم

 ةريره وبأ
 لاسع نب ناوفص

 هللا دبع نب رباج
 كلام نب سنأ

 بلاط يبا نب يلع

 سابع نب هللا دبع

 دیز نب ةماسأ

 ىهجلا دلاخ نب ديز

 سابع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 بزاع نب ءاربلا ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك

 كلام نب سنا همتاخ عضو ءالخلا لخد اذإ ىنلا ناك

 ةريره وبأ سلجلا يف انعم سلجم ينلا ناك

 يردخلا ديعس وبا ابوث دجتسا اذإ هللا لوسر ناک

 ةريره وأ  مهيلع بوضغملا ريغ الت اذإ هللا لوسر ناک

 ةريره وبأ هدي عضو سطع اذإ هللا لوسر ناک

 رجح نب لئاو نيلاضلا الو أرق اذإ هللا لوسر ناک

 ةريره وبأ لعج ةالصلل ربك اذإ هللا لوسر ناک

 رمع نب هللا دبع نکرلا ملتسي نآ عدی ال هلا لوسر ناک

 يسيقلا ناحلم ضيبلا موصن نأ انرمأي هللا لوسر ناک
 ةملس مأو ةشئاع ناضمر يف ًابنج حبصي هللا لوسر ناک

 ينلا جاوزأ ضعب ةجحلا يذ عست موصي هللا لوسر ناک

 ةشئاع ال لوقن یتح موصی هللا لوسر ناک

 ةشئاع انأو مئاص وهو ينلبقي هللا لوسر ناک

 ةشئاع نم بنج وهو مانی هللا لوسر ناک

 كلام نب سنا ٠ ًاسرف هللا لوسر بكرف ةنيدماب عزف ناك
 ةنوميم يهو هئاسن نم ةأرملا رشابي ناك

 ةريره وبأ الیلق الإ (نابعش يأ) هموصي ناک

 دقأو وبأ ب امهیف ارقي ناک

 يرافغلا رذ وبأ ينلا باحصأل ةعتملا تناك
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 هللا لوسر دهع ىلع ءاسفنلا تناك

 عاملا ريعتست ةيموزحم ةأرما تناک

 ةضف هللا لوسر فيس ةعيبق تناك

 هقلخم نأ هللا دارآ ول دوهي تبذک

 باوثآ ثالث يف هللا لوسر نفک

 ردسو ءامب هولسغاو هیبوث يف هونفک

 هتقيقعب ةنيهر مالغ لك

 ةيلهاجلا ين مسف مق لك
 هللا دمحم هيف ادبی ال مالک لک

 هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 هل قلخ ال رسیم لک
 ًاموي مصو كتيب لهأو تنآ هلك

 مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا يف انك

 ىلع لاثملا نع تلزن تضح اذإ تنك
 بيصي ال ام ءاسنلا نم بيصأ ًاءرما تنك

 ردب موي ءاملا يباحصأ حيمأ تنك

 كنم ريخ وه نم هيفو دشنآ تنك
 هللا لوسر نم تعمس اذإ الجر تنک

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ةحفصلا يوارلا
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 رثألا وأ ثيدحلا

 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا

 يرافغلا ةرصب وبأ لاق ...يرافغلا ةرصب يبآ عم تنک

 هللا لوسر ةنس نع بغرتأ :ةرصب وبأ

 اهايإ اهرحنإ ال
 هيلإ قبس نم خانم وه امنإ ال
 رجفلا كل نيبتسي ىتح نذؤت ال

 اهتعنتل ةآأرملا ةآرملا رشابت ال

 يبق اولعجت الو ًاروبق مکتویب اولعجت ال
 مکیلع ددشیف مکسفنا ىلع اوددشت ال

 اهجوز نذإب الإ ةأرما موصت ال

 ضرتفا اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال
 مكتالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغت ال

 نيموي الو موي مايصب رهشلا اومدقت ال

 لالملا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال

 دحاو دلب يف ناتلبق نوکت ال

 هللا ةنعلب اونعالت ال

 ةنس انيلع اوسبلت ال

 ةرومأم اهنإف اهنعلت ال

 تيبلا اذهب فوطي ًادحأ اوعنمت ال

 باطخلا نب رمع
 ةشئاع

 لالب

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 كلام نب سنآ

 يردخلا ديعس وبأ

 ءامصلا

 رمع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع

 ةفيذح

 ةريره وبأ

 ميلس نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 بدنج نب ةرمس

 صاعلا نب ورمع

 سابع نب هللا دبع

 معطم نب ریبج
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 مالسولا يف فلح ال

 قالغإ يف قاتع الو قالط ال

 ًاموی هناکم اموص امکیلع ال

 ةيصعم يف رذن ال

 مدآ نبا كلم ال اميف نيمي الو رذن ال

 يلوب الإ حاكن ال

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 معطم نب ریبج
 ةشئاع
 ةشئاع

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 يرعشألا ىسوم وبآ

 بلاط يبا نب يلع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع عيب يف ناطرش الو عیبو فلس لحجب ال
 ثري ناک لجرلا نأ كلذو (...مكل لحي ال)

 نوکی یتح ًامئاق نیدلا اذه لازی ال

 ينزي نيح ينازلا ينزي ال
 نأ الإ ةعمجلا موي مكدحأ مصي ال

 هلبق موصي

 رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال

 ءادهش الو ءاعفش نوناعللا نوكي ال

 سنربلا الو صيمقل ةلا سبلي ال

 برلا ةيصعم يف رذن الو «كيلع نيمي ال

 سابع نب هللا دبع

 ةرمس نب رباج

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 يلا باحصا نم لجر

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبآ

 رمع نب هللا دبع



 كلام نب بعكل هلاق .ال

 كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل

 اهب لآ اهبحاص لعل
 مكمامإ فلخ نوأرقت

 هل للحلاو للحلا هللا نعل

 نيذختملاو روبقلا تارئاز هللا لوسر نعل

 ًارثك اربح ءالؤه كردأ دقل

 ًاریثک اریخ ءالؤه قبس دقل

 اثالث رمتعا هللا لوسر نآ رمع نبا ملع دقل

 هعم لخدت ةنعل هنعلأ نأ تممه دقل

 ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل

 هللا الإ هل ال مکاتوم اونقل

 ةيار هعمو يمع تيقل

 ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل

 نيب هباحصأ الو يلا فطي ل

 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 كلام نب بعك

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع
 ءادردلا وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 بلاط يب نب يلع

 سابع نب هللا دبع

 هللا لوسر یلوم ریشب

 هللا لوسر یلوم ریشب

 ةشئاع

 ءادردلا وبأ

 ۀشئاع

 يردخلا ديعس وب

 بزاع نب ءاربلا

 ةفيذح

 سابع نب هللا دبع هللا لعج دحاب مكناوخإ بيصا ال
 مهحاورأ

 اهجرف نم تللحتسا ام قادصلا اه
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٤۷٦

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 دعس نب لهس تنعط رظنت كنأ ملعا ول

 بلاط يبا نب يلع اهيف اولازي مل اهولخد ول
 يردخلا ديعس وبأ سانلا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول

 ةريره وبأ دحأل دجسي نأ ًادحا ًارمآ تنك ول

 هللا دبع نب رباج تللحل ييده الول

 هللا دبع نب رباج رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل

 سابع نب هللا دبع ريبكلا خيشلا وه ةخوسنمب تسيل

 يرعشألا كلام وبأ اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل

 بلاط يبآ نب يلع هرکذو هییثنأ لسغیل
 ورمع نب هللا دبع مهؤامد افاكتت نونمؤملا
 بلاط يبا نب يلع مهؤامد افاكتت نونمؤملا

 باطخلا نب رمع هتبصعل وهف دلاولا وأ دلولا زرحأ ام
 (لسرم) براغ 2 قالطلا نم ضغبأ اعيش هللا لحأ ام

 سابع نب هللا دبع تس هللا لوسر اهامرأ يردأ ام

 هللا دبع نب رباج مارح هلیلقف هریثک رکسأ ام

 هللا دبع نب رباج هولكف هنع رزج وأ رحبلا ىقآ ام
 يرادلا ميمت يدي ىلع ملسي لجرلا يف ةنسلا ام
 بلطملا دبع نب سابعلا هذه نومست ام

 ةشئاع ایدهو ًاتمس هبشأ ادحأ تیار ام

 دوع ىلإ يلصي هللا لوسر تیر ام دادقملا



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 تنآ للحت مو اولح سانلا ناش ام

 ةمسن نم ام اولعفت ال نأ مكيلع ام

 كلذ نع ففعتلاو رازإلا قوف ام
 ناک رهشلا مايا يأ نم يلابي ناک ام

 انيبن ةنسو انبر باتك عدنل انك ام
 ةيهارك الإ مئاصلل ةماجحلا عدن انك ام

 نهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام

 ناحفاصتيف نايقتلي نيملسم نم ام
 دحأ كلذ نم اجن ام

 هذه ام

 ندرت ربلآ هذه ام

 كيلع ةطيرلا هذه ام
 كيكبي ام

 نم ريخ انآ لوق نآ دبعل يغبني ام
 ًاريقف ناك نأ الإ ليج نبا مقني ام

 هللا لوسر ارقي ناک اذام

 رفك نآرقلا يف ءارملا

 ثيراوم ةثالث زرحت ةآرملا

 لسغو رطقي ال ىتح هسأر حسم

 ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسلما

 يوارلا

 فح

 يردخلا ديعس وبأ

 لبج نب ذاعم

 ةشئاع

 باطخلا نب رمع
 كلام نب سنأ

 سابع نب هللا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 سابع نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع
 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ
 عقسألا نب ةلثاو

 بلاط يبا نب يلع

 تباث نب ةيزخ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۷۸

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةيعجشألا دايز مأ نتجرخ نم نذابو نتجرخ نم عم

 بلاط يب نب يلع اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم

 ةريره وبأ يف ةأرما ىتأ نم نوعلم

 ةريره وبأ نيسرف نيب ًاسرف لخدآ نم
 سرضم نب ةورع تافرع ىتأو ةالصلا هذه انعم كردآ نم

 يردخلا ديعس وبا  هريغ ىل هفرصي الف ءيش يف فلسا نم
 رمع نب هللا دبع ميقأ كولم يف هل ًاكرش قتعأ نم

 ةريره وبأ نأ هيلعف هکولم يف ًاصيقش قتعأ نم
 رمع نب هللا دبع لام هلو ًادبع قتعأ نم

 ةريره وبأ ةصخر ريغ يف ناضمر نم ًاموي رطفأ نم

 كلام نب سنأ يذلا هلل دمحلا :لاق مث اماعط لكأ نم

 ةملس مأ دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نم

 رمع نب هللا دبع عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم

 مادقملا يلف الك كرت نم

 رمع نب هللا دبع مهنم وهف موقب هبشت نم
 ةريره وبأ حبذ دقف سانلا نيب ًايضاق لعج نم

 رمع نب هللا دبع هللا ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم

 ةريره وبأ هيلع سيلف مئاص وهو ءيق هعرذ نم
 ةريره وبأ يئآر دقف مانملا يف ينآر نم

 جیدخ نب عفار مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نم



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةريره وبأ موي مجلأ همتكف ملع نع لئس نم

 طرق نب هللا دبع عطتقا ءاش نم

 ةشئاع لهيلف جحب لهي نآ ءاش نم

 دوعسم نب هللا دبع ءاسنلا ةروس تلزنأل هتنعال ءاش نم

 يراصنألا بويأ وبأ نم تسب هعبتآ مث ناضمر ماص نم

 ةريره وبأ الف دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم

 شایع وبأ هللا الإ هلإ ال :حبصأ اذإ لاق نم

 ةريره وبأ ةبرض لوأ يف ةغزو لتق نم
 ةملس مأ لاله لمهأ اذإف هجي حبذ هل ناک نم

 ةريره وبأ همرکیلف رعش هل ناک نم

 ةشئاع عم جج اب لهيلف يده هعم ناک نم

 قبحلا نب ةملس عبش ىلإ يوات ةلومح هل تناك نم

 ماوعلا نب ريبزلا اوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نم

 ورمع نب جاجحلا لح دقف جرع وأ رسک نم

 ةشئاع هيلو هنع ماص مایص هيلعو تام نم

 ةرسب ًاضوتیلف هرکذ سم نم

 رمع نب هللا دبع قتع محر اذ كلم نم

 بدنج نب ةرمس رح وهف مرح محر اذ كلم نم

۷۹ 

 ةحفصلا



YA:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 بابحلا يلو نم

 اهيف تام يتلا هبايث يف ثعبي تيملا

 مکبحاص ينولوان
 اهلهأ دنع اهتدع ةيآلا هذه تخسن

 معن
 كلام نب بعكل هلاق .معن

 ىلع لجرلا بطخي نا لوسرلا يهن
 ىلع لجرلا بطخب نأ لوسرلا يهن
 لضفب لجرلا ًاضوتي نآ ينلا ىهن
 انيوتكاف «يکلا نع يڼلا یهن

 لوبب ةلبقلا لبقتسن نأ هللا لوسر ىهن

 ىدحإ لجرلا عضي نأ هللا لوسر ىهن

 نذاتست نأ الإ نارقإلا نع هللا لوسر یهن

 ثيبخلا ءاودلا نع هللا لوسر یهن

 ةنبازملاو ةلقاحلا نع هللا لوسر ىهن

 رمتلاب بطرلا عيب نع هللا لوسر یهن

 جحلا لبق ةرمعلا نع ىهن
 عرازملا ءارك نع يهنلا

 لك نم روشعلا عبر اوتاه

 هللا لوسر هنع ىهن يذلا راغشلا اذه

 يوارلا

 لقعم تنب ةمالس

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 رمع نب هللا دبع

 ورمع نب مكحلا

 نيصح نب نارمع

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب راج

 يلا باحصأ نم لجر

 جیدخ نب عفار
 بلاط يٻآ نب يلع



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ربكألا جحلا موي اذه

 اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه

 تلبقأف اهيلإ ىلص مث انتلبق هذه

 هللا دبع ابآ تضفأ له

 اذک نع یھن هللا لوسر نأ نوملعت له

 نوبرغملا مكيف يؤر له

 ايؤر ةليللا مكنم دحأ ىآر له

 نابعش ررس نم تمص له

 هايإ اهقدصت ءيش كدنع له

 ماعط مكدنع له

 ًافنآ مكنم دحأ يعم أرق له

 نميلاب دحأ كل له

 مهئابآ نم مه
 رهدلا ةئيهك نه
 هتامو هایحمب سانلا ىلوأ وه

 هل ٹثراو ال نم ٹراو لاخلاو

 ةنتف لكب سانلا ملعأل ينإ هللاو

 نظأ تنك ام ًارمأ مويلا تيأر دقل هّللاو

 ةدحاو الإ تدر ام هللاو

 يوارلا

A1 



YAYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ۹۲ سابع نب هللا دبع نأ كلذو ةيآلا (نصبرتي تاقلطملاو)

 اذإ ناك لجرلا

 ٥۹۱ ةشئاع يعم نإف جحلاب لهأف انآ امأو

 311۲۱ ةشئاع مايصلا ديرأ انأو ًابنح حبصأ انأو

 YV بزاع نب ءارلا هدسج يف هحور داعتو

 ۳A٤ بلاط يبأ نب يلع تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو

 o ةبعش نب ةريغملا كوبت ةوزغ يف ينلا تآضو

 11۸ ةريره وبأ نورطفت موي مکرطفو
 AY سابع نب هللا دبع قرشملا لهأل هللا لوسر تقو

 ۹۷۸ ةشئاع رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 ۱٥١٦٩ ورمع نب هللا دبع اري اهریغ یارف نیمی ىلع فلح نمو
 1۹۲۳ كلام نب سنا يذلا هلل دمحلا :لاقف ًابوث سبل نمو

 ۲۱ يرافغلا رذ وبأ رذ ابآ اي

 ۳۷ يرافغلا رذ وبأ اهيف دبأ رذ ابأ اي

 ۱4 لاح نب ضيبأ ةقدص نم دب ال ًأبس اخأ اي

 10 ةشئاع هللا لوسر ربق نع يل يفشکا هم اي

 VT ميلس نب فن يف تيب لهآ لك ىلع نإ سانلا اهيأ اي

 ةيحضأ ماع لك

 ٠٠٤١ سابع نب هللا دبع  ًادغ اوموصيلف سانلا يف نذآ لالب اي



 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 نينذألا اذ اي

 ًادلو الاس ىرن ناک انإ هللا لوسر ای

 ةأرملا يل به ةملس اي

 نيتيتبسلا بحاص اي
 ةطيرلا تلعف ام هللا دبع اي

 وأ رانیدب قدصتي

 الجر نوسمخ مكنم فلج

 نم ريخ ايلعلا ديلا
 هلا كمري

 ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 ةرامع نب يب

 ةشئاع

 عوكألا نب ةملس

 هللا لوسر یلوم ریشب

 ورمع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع

 راصنألا نم لاجر

 رمع نب هللا دبع
 عوكألا نب ةملس

 ةريره وبأ

YAY 

 ةحفصلا





 YfAo باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 "باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ۲۱۷۷ مکحلا نب ةيواعم هللا نيأ :امه لاقف ءاهب هتیتأف .اهب ينتئا

 ۱۷۷۸ سابع نب هللا دبع ًاباتك مكل بتكأل فتكلاو ةاودلاو حوللاب ينوتثا

 ۱۹۸۸ ورمع نباو رمع نبا هلتقأ نأ يلعف ءةعبارلا يف هب ينوتثا

 YY ةشئاع ةريشعلا وخأ سئبف هل اونذئا

 دوعسم نباو دعس مئاصلل ةلبقلا ةحابإ

 ۱۱۱۸ سابع نباو رمع نپاو

 17٠۰ دوعسم نب هللا دبع امه تطرشو ةيراج ةيفقثلا بنيز ىتآرما نم تعتبا

 - ةيطع مآ اهنم ءوضولا عضاومو ءاهنمايمب نأدبا

ory 

 0 ةشئاع مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ

 ٠۸١١ يردبلا طيلس وبا رودقلا نإو رمحلا لكأ نع هللا لوسر يهن اناتأ

 -۲۱۹۷ كلام نب سنأ ليربج يناتأ

3۹۸ 

 10 ةشئاع رادحلا نيرتستأ

 #٩ سابع نب هللا دبع ىلع ةدحاو لعبت ثالثلا تناك امنأ ملعتأ

 ينلا دهع

 ۱١۲۸ سابع نب هللا دبع مهاردب مهارد اوعيبت ال ءةنيعلا هذه اوقت

 .هنع يوارلا ال رثألا بحاص مسا روكذم اف ةباحصلا راثآ نم ناك امو (')



۲ fA 

 رثألا وأ ثيدحلا

 تحرب امف «كّمع نبا هنإف هللا يقتا

 رفس موق انإف مكتالص اومتآ

 ةتكن اهيف ءاضيب ةآرمب ينلا ليربج ىتأ

 عارذلا هيلإ عفرف «محلب ًاموي هللا لوسر يي

 ةفيلخ رشع انثا

 دالوألا تاهمأ قتع ىلع رمع يأرو يير عمتجا

 نميلاب تيأرأ لعجا

 الإ ؛ةرمع جحلاب مكلالهإ اولعجا

 ةرمع اهولعجا

 ةعاس نمؤن انب سلجا

 كلفنو كضرف نيب سلجت ىتح سلجا
 مهوفلاخ ءاوسلجا

 هللا لوسر روهط ناک فک كيرأ نأ تببحأ

 مئاص وهو مجتحاو «مرح وهو هللا لوسر مجتحا

 مئاص وهو مجتحا

 مرح مئاص وهو مجتحا
 مئاص مرح وهو مجتحا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 كلام تنب ةليوخ
 كلام نب سنأ

 كلام نب سن

 ةريره وبأ

 بلاط يب نب يلع

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 لبج نہ ذاعم

 باطخلا نب رمع
 تماصلا نب ةدابع

 بلاط يٻأ نب يلع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع مئاص مرح وهو مجتحا
 سابع نب هللا دبع مئاص وهو مجتحاو «مرح وهو مجتحا

 دعس نب لهس هبحنو انبحي لبج دحأ

 رمع نب هللا دبع مارحإو «هسأر يف لجرلا مارحإ
 سابع نب هللا دبع ماعطلا ةلزنمب ءيش لك بسحاأ
 جدخ نب عفار اومدقت الو «ناضمرل نابعش ةدع اوصحأ
 تکكلمام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا
 يريشقلا ةيواعم كنيم

 يرعشألا ىسوم وبأ يتمأ ثانإل ريرحلاو بهذلا لحأ
 يرعشألا ىسوم وبأ مرحو «يتمآ نم ثانولل ريرحلاو بهذلا لحأ

 عفار وبأ ىلع ةضف هرعش ةنزب يقدصتو هسأر يقلحا
 ةريره وبأ لجر ينربخأ

 ةريره وبأ ديز نب ةماسأ هينربخأ

 ةريره وبأ سابع نب لضفلا هينربخأ
 ةريره وبأ نالفو نالف هینربخآ

 ةريره وبآ ربح هینربخآ
 ةريره وبأ ةأرما جوزت هنأ هربخأ

 ةشئاعو ريبزلا نبا ةفرع موي موص رايتخا
 سابع نب هللا دبع هلجر ىلع اهب شرف ءام نم ةفرغ ذخا
 ةشئاع ليللا ىلإ رحنلا موي فاوط رخأ



Y EAA ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 

 رثألا وأ ثيدحلا

 برغملا يف اهب أرقي هللا لوسر تعمس ام رخآ

 هسابلإو «هربق نم هللا هنعل يبأ نبا جارخإ
 مكموص ةقدص اوجرخأ

 هلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخأ
 امهنیب قرفت الو «ًأعیمج امهعبو امھعجتراو امھکردآ

 الکف ايندا

 ىتح اوسلجت الف ةزانج متعبتا اذإ
 طئاخلا مكدحأ ىتأ اذإ

 يعار اي :دانيلف «عار ىلع مكدحأ ىتأ اذإ

 ةنيب امهنيب سيلو ناعيبلا فلتخا اذإ

 همسا نع هلاسيلف لجرلا لجرلا ىخآ, اذإ

 وه نمو هيب مساو

 هيلاوم قحو هللا قح دبعلا ىدأ اذإ
 رح وهف هتميق بتاكملا ىدأ اذإ

 يحولاب ملكت «هرمأب یح وی نأ هللا دارأ اذإ

 «لكأت الف ؛ديصلا نم لكاف بلكلا تلسرأ اذإ
 كسمأ اغنإف

 اذإو «سأب الف دقنب تعبف دقنب تمقتسا اذإ

 تعبف دقنب تمقتسا

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 ديز نب ةماسأ

 سابع نب هللا دبع
 يردخلا ديعس وب

 بلاط يبآ نب يلع
 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وب

 بوي وبآ

 يردخلا ديعس وب

 دوعسم نب هللا دبع

 ةماعن نب ديزي

 يضلا

 رمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع
 ناعمس نب ساونلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

1۲٦ 

1141 



 A۹ باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 قشنتسيلف «همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 الإو هيف تفلسأ

 يذلا دجت ملف لجألا ءاجف ءيش يف تملسأ اذإ

 هيف تملسأ

 هضبقت یتح هعبت الف ًاعیب تیرتشا اذإ

 همأ ةاكذ هتاكذف ؛نينحلا رعشأ اذإ

 باسحب ثرو ًاثاربم وأ ًادح بتاكملا باصأ اذإ

 قتع ام

 باسحب ثرو ءاثاريم وا ًادح بتاکملا باصا اذإ

 هتلحار ططحب مل رمتعا اذإ

 هركذ ىلإ هديب مكدحأ ىضفأ اذإ

 ربدأو ءانهه نم ليللا لبقأ اذإ

 ىلع هلم وأ «هيلإ ىدهأف ًاضرق مكدحأ ضرقأ اذإ

 ايسان برش وأ ًايسان مئاصلا لكأ اذإ

 اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ

 جحلاب لجرلا لهأ اذإ

 ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ

 ةحفصلا يوارلا

 ۱۸۹ ةريره وبأ

 ۱١٩١ سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ۱٣۷۹ مازح نب میکح

 ٠٠١١ هللا لوسر باحصأ

 سابع نب هللا دبع

 ۱۸٦٩١ سابع نب هللا دبع
 V۹ نافع نٻ نامثع

 1Y ةريره وبا

 1٥۷  باطخلا نب رمع

 11۲ كلام نب سنأ

 - ةريره وبأ

 - ۳ ةريره وبأ

 ء۳۹ سابع نب هللا دبع

 ٠١۷ هللا دبع نب رباج



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 6۹۰

 رثألا وأ ثيدحلا

 لمجب ال ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ

 ثالث وأ نيتلق ردق ءالا غلب اذإ

 عضوت ىتح اوسلجت الف ةزانحجلا متعبت اذإ
 نم هللاب ذوعتيلف هتالص يف مكدحأ دهشت اذإ

 يحولاب هللا ملكت اذإ

 هماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ

 ءاهبورغ دنع سمشلا هل تلثم ربقلا تيملا لخد اذإ

 لاق ءةنجلا ةنحلا لهأ لخد اذإ

 هبجيلف هاخأ مكدحأ اعد اذإ

 تباف هشارفل هتأرما لجرلا اعد اذإ

 هانحبسو هاندمحو لجو زع هللا انركذ اذإ

 اهعم ًايشام نكي م نإف ةزانج لا مكدحأ ىأر اذإ

 ىتح اهاري نيح مقيلف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ

 موي ناك اذإف ءددعاف مرحلا لاله تيأر اذإ

 حبصاف عساتلا

 مكفلخت ىتح اه اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ

 سلجم الف اهعبت نمف ءاوموقف ةزانجلا متيأر اذإ

 اهقح لبإلا اوطعاف بصخل ا يف مترفاس اذإ

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وب

 ةريره وبأ
 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 هللا دبع نب رباج

 بیهص

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بیبح نہ ررمع

 ةعيبر نب رماع

 ةعيبر نب رماع

 سابع نب هللا دبع

 ةعيبر نب رماع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 هيتبکرب ادبیلف مكدحأ دجس اذإ
 اذإف هيدي عضيلف مكدحأ دجس اذإ

 اولوقف ةمذلا لهآ مكيلع مّلس اذإ

 هيلع اومدقت الف ضراب هب متعمس اذإ
 ةيراس وأ دومع ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 ةرتس ريغ ىلإ مكدحأ ىلص اذإ
 نإف «ففخيلف سانلل مكدحأ ىلص اذإ

 اوكاتست الو ةادغلاب اوكاتساف متمص اذإ

 هءاج مث «هَماعط همداخ مكدحأل عنص اذإ

 ةنيعلاب اوعيابتو «مهردلاو رانيدلاب سانلا نض اذإ

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ
 هلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سطع اذإ

 لازت ال «مكيف ريخ الف ماشلا لهآ دسف اذإ

 ناكلم هاتأ ناکلام نب سنألا وأ مکدحأ ربق اذ

 كتالص تيضق دقف اذه تلق اذ

1 

 تبرض «ءامسلا يف رمألا هللا ىضق اذإ

1 
 ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 فوع نب نمحرلا دبع

 بركي دعم نب مادقملا

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 بلاط يٻآ نب يلع

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 بوپ وب

 سايإ نب ةرق

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم نب هللا دبع
 ةريره وبآ

۲44۹۱ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹۲

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةريره وبأ ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 ةريره وبأ نيعبرأ ردق ءاملا ناك اذإ

 رمع نب هللا دبع سجني ال هنإف نيتلق ءاملا ناك اذإ

 سابع نب هللا دبع ًادعاصف نيتلق ءاملا ناك اذإ

 رمع نب هللا دبع ثبخلا لمح مل نيتلق ءاملا ناك اذإ

 - اثبخ لمحي م نيتلق ءاملا ناك اذإ

 رمعی نب یی اسجن لمح م «نيتلق ءاملا ناك اذإ
 (لسرم)

 يبأ تنب ةمطاف ضيحلا مد ناك اذإ

 ةملس مأ ام هدنع ناكف «بتاكم نكادحأل ناك اذإ

 ةملس مآ يدؤي ام هدنع ناکف .بتاکم نکادحإل ناک اذ

 كلام نب سا بر اي تلقف تعفش ةمايقلا موي ناك اذإ

 كلام نب سنأ لخدأ بر اي :تلقف تِعَفَش ةمايقلا موي ناك اذإ

 كلام نب سنا ضعب يف مهضعب سانلا جام ةمايقلا موي ناك اذإ

 هللا دبع نب رہاج متك نمف ءاهوأ ةمألا هذه رخآ نعل اذأ

 يراصنألا دوعسم وبأ تئش ام عنصاف يحتست ۾ اذ

 ةمامأ وبأ بارتلا متيوسف مكناوخإ نم دحأ تام اذإ

 ديسأ نب ةفيذح هللا ثعب ةليل نوعبرأو ناتنث ةفطنلاب رم اذإ

Î 

- ۷ 



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 تام مث ناضمر يف لجرلا ضرم اذإ

 ًاضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ

 هللا لزني «هاثلث وأ ليللا رطش ىضم اذإ

 هلل اوربو ناک ام رهش يأ يف هلل اوج ذا

 تنابو «كبر تيصع نذإ

 رمحلا موحل مكل لج ال هنأ سانلا يف نذآ

 ةباتكلا يف ورمع نب هللا دبعل نذأ

 قمحتساو زجع نإ تيأرأ

 قمحتساو زجع نإ تيأرأ

 مكدحأ ذخاأي مبف ءةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ

 ناكأ هتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ

 هللا لوسر نهعدي نکي عبرأ

 مکیبحاصل اولمعا مكيبحاصل اولحرا

 يف نم مكمح ري «ضرألا يف نم اوم را
 رحنلا ةليل ةملس ماب ينلا لسرأ

 لافطألا نع اماسي ةشئاع ىلإ لسرأ

 ىتح ءاهيلإ تثجلا اذإ فورعماب اهبكرا

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 ناوفص تنب ةرسب

 ةريره وبأ
 يلذهلا ةشيين

 رمع نب هللا دبع
 ةمامأ وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 كلام نب سن

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 ورمع نب هللا دبع

 ةشئاع

 بزاع نب ءاربلا

 هللا دبع نب رباج
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 ةحفصلا
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EEEةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 بلاط يبأ نب يلع انأ تيأرف دالوألا تاهمأ عيب يف رمع ينراشتسا

 رمع نب هللا دبع مکمدأ هب اونهداو هب اوحبصتسا

 يردخلا ديعس وبأ هولکأت الو هب اوحبصتسا
 ةشئاع سانلا ةنسلأ ىلع ةأرما تراعتسا

 رّشبم مآ رقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا

 ةريره وبأ بکرلاب اونیعتسا
 نابيش نب يلع ةالص ال هنإف «كتالص لبقتسا

 رمع نب هللا دبع هتثرو هاعڏا هل یعدپ يذلا هيبأ دعب قحلتسا

 رمع نب هللا دبع ساطعلا يبصلا لالهتسا

 سابع نب هللا دبع ناکم هنم ولج الف «هتیرب عیمج ىلع یلوتسا
 ةريره وبأ هللا الإ هلإ ال لاق نم یتعافشب سانلا دعسأ

 رمع نب هللا دبع ًادمع نأو هللا الإ هلإال نأ ةداهش مالسإلا

 ةيعجشألا دايز مأ لاجرلل مهسأ امك انل مهسأ

 كلام نب سنأ سؤرأ ةعبسب يبلكلا ةيحد نم ةيفص ىرتشا

 ةريره وبأ اهبر ىلإ رانلا تكتشا
 باطخلا نب رمع باطخلا نبا اي كب هللا باصأ

 ىفوأ يبأ نبا ربيخ موي ناك املف «ربيخ يلايل ةعاج انتباصأ

 یفوأ يبآ نبا ربيخ موي ناك املف «ربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ

 ةريره وبأ ةرطفلا تبصأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ًاضعب تاطخأو ًاضعب تبصأ

 رطفاف ءاقف ًامئاص هللا لوسر حبصأ

 روبقلا نم ةدابع كرشلا لصأ

 سمأ تمصأ

 سمأ تمصأ

 رهشلا اذه ةرس نم تمصأ

 رهشلا اذه ررس نم تمصأ

 نم يلإ بحأ «نابعش نم ًاموي موصأ
 كابا عطا

 اهربعأ
 اهدلو اهقتعأ

 ًاطقس ناك نِإو اهدلو اهقتعأ
 هللا لوسر نهقتعأ

 لاوش نم لوألا رشعلا فكتعا

 لاوش نم لوألا رشعلا يف فكتعا

 مصو فكتعا
 عبرأ هللا لوسر رمتعا

 رمع ثالث هللا لوسر رمتعا

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ديبع نب ةلاضف

 سابع نب هللا دبع

 ثراحلا تنب ةيريوج

 ثراحلا تنب ةيريوج

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 بلاط يب نب يلع

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲٤۹٦

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ورمع نب هللا دبع كلذ لك رمع ثالث هللا لوسر رمتعا

 هللا دبع نب رباج نهلک رمع ثالث هللا لوسر رمتعا

 ةشئاع یوس ًاثالث هللا لوسر رمتعا

 يعجشألا كلام نب فوع هيف نكي م ام یقرلاب ساب ال «مکاقر يلع اوضرعا

 سابع نب هللا دبع مهارد ةعبس هطعأ

 ةشئاع هتیرق لهآ نم الجر هثاریم اوطعأ

 طرق نب هللا دبع رحنلا موي هللا دنع مايألا مظعأ

 باطخلا نب رمع تاينلاب لامعألا

 ةشئاع ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذوعأ

 ةملس مأ 'ةبانجلا نم هلنسغأو هلحافأ

 ةشئاع مث رهظلا ىلص ىتح ضافأ

 ةشئاع رهظلا ىلص نيح هللا لوسر ضافأ

 ةشئاع هموي رخآ نم هللا لوسر ضافأ

 ةشئاع یلص نیح هموی رخآ نم ضافأ

 ةملس مأ ةبانحلاو ةضيحلل هضقنافأ

 ةملس مأ ةبانحلاو ةضيحلل هضقنأفأ

 هللا دبع نب رباج تيلص اله «ذاعماي تنأ ناتفأ

 هللا دبع نب رباج حبس# ب تيلص اله «ذاعماي تنأ ناتفأ

 يلذهلا ةشيبن متتش نإ اوعرفا

 ةريره وبأ ناضمر رهش دعب مايصلا لضفأ

 ةحفصلا



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 دواد مايص مايصلا لضفأ

 يلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام لنا

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 موججلاو مجاحلا رطفأ
 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 دیز نب ةماسأ

 لالب
 چیدخ نب عفار
 سوأ نب دادش

 ةشئاع

 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع
 بلاط یبآ نب يلع

 ةباحصلا دحاو ريغ

 نانس نب لقعم
 يعجشألا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۹۸

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 نانس نب لقعم موجحلاو مجاحلا رطفأ

 يعجشألا

 راسي نب لقعم موجحلاو مجاحلا رطفأ

 كلام نب سنأ يلا صخر مث «ناذه رطفأ

 ريشب نب نامعنلا هتيطعأ ام لثم تیطعأ مهلکفآ

 باطخلا نب رمع ؟حتفي مآ بابلا رسكيفأ

 نيصح نب نارمع ميت يب اي ىرشبلا اولبقا

 ةريره وبأ كسفن يف اهب ارقا

 هللا دبع نب بدنج اذإف «مكبولق هيلع تفلتثا ام نآرقلا اوأرقا

 ةريره وبأ ال :لاق ؟ليخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقأ

 مشعج نب ةقارس اودلو امنأك «موق ءاضق انل ضقا

 ةدابع نب دعس اهنع هضقا

 بلاط يبأ نب يلع فالتخالا هركأ ينأف نوضقت متنك امك اوضقأ

 ةشئاع رخآ اموی ایضقا

 ورمع نب هللا دبع  هتمرب كيلإ هعفدأ «هلتق نم ىلع نيدهاش مقأ

 ةريره وبأ هاش يبأل اوبتكا

 ةريره وبأ هاش يبأل اوبتكا

 ةريره وبأ مكنيب لاح نأ لبق هللا الإ هلإ ال نم اورثکأ

 ېردخلا دیعس وب اهيهتشن عايجل انإو اهانأفكف اهوثفكأ



 باتكلا يف ةدراولا رائآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهانأفكف ءاهوئفكأ

 اذه لثم هتلحن كدلو ىلكأ

 مكرايخو ءأقلخ مهنسحأ انامإ نينمؤملا لمكأ
 دهع ىلع مئاصلل ةماحجلا نوهركت متنكأ

 هللا لوسر
 هب متعتمتساف اهباهإ عذحأ الا

 ةرم ًاضوتف هللا لوسر ءوضو كيرأ الأ

 هللا لوسر ءوضو مکیرأ الأ

 سجر اهنإف اهنع مكنايهني هلوسرو هللا نإ الا

 لمع نم

 هدعب اموی وأ «هلبق اموی اوموصت نأ الإ
 دهشي نمل لحت ال سنألا رمحلا موحل نإ الأ

 مككيلم دنع اهاكزأو «مكلامعأ ريخ مكئبنأ الأ

 ءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمؤت الا
 انأو يمد قيرهأ نأ ينرمأتأ :ًاراهن مجتحت الأ

 همصيلف ؛مكدحأ هموصي ناک موص الإ
 .. اهقجب الإ نيدهاعملا لاومأ لحت ال الا
 لكالو «يلهألا رامحلا مكل لجمالالا
 بان يذ

 ًاتيب ىنمم كل يبن الأ

 يوارلا

 ةعيدو نب تباث

 ريشب نب نامعنلا

 ةريره وبأ

 كلام نب سنآ

 ةنوميم

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 ینشخل سش أ ةبلعث وبآ

 ءادردلا وبآ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ديلولا نب دلاخ
 برکي دعم نب مادقملا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۰

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةشئاع . ندرت ربلآ

 صاقو يب نب دعس امك ءًأبصن نبللا يلع اوبصناو ءأدحل يل اودحلا

 هللا لوسرب عنص

 باطخلا نب رمع ةجرد فلآ فلا
 رمع نب هللا دبع يقب ام اولكو امهوح امو اهوقلا

 ةنوميم هولكو اهوح امو اهوقلأ

 ةنوميم هولكو امطوح امو اهوقلأ
 ةنوميم هولكو امهوح امو اهوقلأ

 يريشقلا ةيواعم سانلا نم هنم ايحتسپ نآ قحا هللا

 سابع نب هللا دبع مهقلخ ذإ نيلماع اوناك ام ملعأ هللا

 سابع نب هللا دبع مهقلخ ذإ نيلماع اوناك ا ملعأ هللا

 باطخلا نب رمع  ٹراو لاخلاو «هل یلوم ال نم یلوم هلوسرو هللا

 هللا دبع نپ بدنج ًادمعو ينحرا مهللا

 هللا دبع نب رباج دهشآ مهللا

 دوعسم نب هللا دبع انل رفغاو انذعأو انعأ مهللا

 ةملس مأ هتجرد عفراو ءةملس يبأل رفغا مهللا

 يرعشألا ىسوم وبآ ةمايقلا موي هلعجاو «رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا

 ةفيلخ نب ةيحد كيلإ ينضبقا مهللا

 كلام نب سن ‹«لسكلاو-زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ةشئاع رانلا باذعو ءرانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 ةحفصلا
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 رثألا وأ ثيدحلا

 رفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 انل كراب مهللا ءانماش يف انل كراب مهلا
 انحبصأ كب مهللا
 ايحن كبو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا
 ءلمو ءامسلا ءلم ءدمحلا كل انبر مهللا

 ءلمو تاومسلا ءلم ءدمحلا كل انبر مهللا

 ًاهقفو ًانيقيو ًانامإ يندز مهللا

 درابلا ءاملاو دربلاو جلثلاب ينرهط مهللا

 دبألل مأ ةصاخ انلأ

 ًاسفن تسيلا

 ًاطقس ناک نإو ؛ةرح دلولا مآ

 ةئام اهودلجاف تدلو اذإف «كل دبعف دلولا امأ

 ةدلج

 ريخ كتسأ دنع سيلف لّبقف تنأ امأ

 ةنج لا لخدي نم لوأ ركب ابأ اي كنإ امأ
 ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ

 ةروع ذخفلا نأ تملع امأ

 الف مهجلا وبأ امأو «كولعصف ةيواعم امأ

 هقتاع نعاصعلا عضي

 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 یفوأ يب نبا

 مشعج نب ةقارس

 لهسو دعس نب سيق

 فیتح نب

 سابع نب هللا دبع

 ةرصب يبأ نب ةرصب

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 دهرج

 سيق تنب ةمطاف
TYA 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۰۲

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ٩٤4 سابع نب هللا دبع ةضيحب ءىربتست نأ ةعلتخملا ينلا رمأ

 ۳۷٦ ةشئاع لك نم ةعرفلا يف ينلا رمأ

 ۱۸١ يسيقلا ناحلم ضيبلا مايصب رمأ

 14 بعک نب دیز قافرلا نیب همسقف ركب ابآ هللا لوسر رمآ

 يزهبلا
 ۹۹ ةشئاع ضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ

 - ۱ ةريره وبأ كديب كرمأ

۲ 

 ۱۷۷۷ تباث نب دیز هثيدح نم ًائيش بتکن ال نآ انرمآ

 ٤۰۲- صاقو يبأ نب دعس بكرلا ىلع انيدیآ عضن نآ انرما
5 

 6 ةدايعب :انرمأ

 1۸ ةشئاع ةاش ةيراجلا نع قعن نأ هللا لوسر انرمأ

 ٠ ٩٩۰ رمع نب هللا دبع نهنم ًاعبرأ ريختي نآ ينلا هرمأ
 ٣٣۱ بلاط يبآ نب يلع رئابجلا ىلع حسي نأ ينلا هرمأ

 ٩٤۰ سابع نب هللا دبع ةضيحب دتعت نأ ينلا اهرمأ

 10۷۸ كلام نب بعك كلام ضعب كيلع كسمأ

 10۲۱ ةريره وبأ ةزانجلا فلحخ اوشما

 ۱۹۲١- ورمع نب هللا دبع اذهب كترمأ كمأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف يثكما

 هبلق رفکو «هرعش نمآ
 ىذألا هنع اوطيمأ

 نيمآ

 ةملیسم لتق هءاج نیح دجس رکب ابآ نآ
 حیحش لجر نایفس ابآ نِإ

 ةدحاو ةقيلطت قلط امنإ رمع نبا نأ

 ًاعيمج زئانج عست ىلع یلص رمع نبا نأ
 هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ

 ىلإ دمعي ماد ام ةالص يف مكدحأ نإ

 رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ

 ليدانق اه ءرضخ ريط فوج يف مهحاورأ نإ

 شرعلاب ةقلعم

 كيدي نيب رمي ال نأ تعطتسا نإ

 ريغ نم ايش تیطعا نإ
 كرابت هللا دنع مايألا مظعأ نإ

 لوسر دهع ىلع بستحت تناك ثالثلا نإ

 هللا دهي نم «هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 الف

 يوارلا

 كلام تنب ةعيرفلا

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وب

 قيدصلا ركب وبأ
 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 طرق نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع



Yo. ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 

 رثألا وأ ثيدحلا

 هرمغتسنو هنیعتسن زذ هلل دمحلا نإ

 ذئموي رمخلاو تمرح رمخلا نإ
 زجع ىنلل ىدهأ ةماثج نب بعصلا نأ

 هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ

 عمسيل هنإ
 تاجاح نم ةجاح ىلع فرشيل دبعلا نإ
 هللا هركذيف ءايندلا

 شاع ولو ءًأرفاك عبط رضخلا هلتق يذلا مالغلا نإ

 ًاباذع هله ءاكبب هللا ديزي رفاکلا نإ

 كنيم نع رفك «كلام نع ةبنغ ةبعكلا نإ
 ءامسلا لهأ عمس يحولاب ملكت اذإ هللا نإ

 ءامسلل

 هتکلم نیح هقتعأ هللا نإ

 مغ نإف هتیؤرل هدمأ هللا نإ

 نأ ةداهشب ًادمحم ثعب هللا نإ

 اهسفنأ هب تثدح امع یتمأل زواجت هللا نإ

 نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ

 لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهمي ىلاعت هللا نإ

 مکجح يف مکیلع لخدا دق لجوزع هللا نإ
 متمدق اذإف «ةرمع اذه

 يوارلا

 دوعسم نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ةماثج نب بعصلا

 كلام نب سنأ

 سابع نب هللا دبع

 بعک نب يبآ
 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأو ديعس وبأ

 ةحفصلا
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 - E باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لوقيف ًاکلم محّرلاب لکو دق هللا نإ
 ءانزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتک هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح ام اذه «عدخي ال هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح ام اذه «عدخڇ ال هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح ام اذه «عدخي ال هللا نإ

 قحلا نم يحتسي ال هللا نإ

 اوتأت ال «قحلا نم يحتسي ال هللا نإ

 اوتأت ال «قحلا نم يحتسي ال هللا نإ

 ضفخب «ماني نآ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ

 مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي م هللا نإ

 ىلع ءاروشاع موي موص بتي م هللا نإ
 ركب وبآ ًأطخب نآ ءامسلا يف هرکیل هللا نإ

 ةعافشلاب رانلا نم ًاموق جرخي هللا نإ

 لوألا ليللا رطش يضمي ىتح لهم هللا نإ

 ءارضخ ةضور يفل هربق يف نمؤملا نإ

 ءيش هسجني ال ءاملا نإ

 ةصخر تناك ءاملا نم ءاملا نإ

 عزف توملا نإ

 قفخ عمسي هنإ هربق يف عضو اذإ تيملا نإ

 لجرلا ناك اذإف ءةكئالملا هرضحت تيملا نإ

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 سابع نب هللا دبع

 قلط نب يلع

 ةيزخ
 تباث نب ةيزخ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 دوعسم نب هللا دبع
 ةيواعمو رمع نبا

 لبج نب ذاعم
 هللا دبع نب رباج

 ديعس وبأو ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 بعك نب يآ
 هللا دبع نب رہاج

 ةريره وبأ

 ٍ ةريره وبأ

 ةحفصلا

111۲ 

111۹ 

11۲۸ 

11۳4 

11A 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 0۰

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 رمع نب هللا دبع بذعيل تيما نإ

 باطخلا نب رمع يلا ءاكبب بذعيل تيملا نإ

 باطخلا نب رمع يحل ا ءاكيب بذعيل تيما نإ
 ةنوميم ةفرع موي هللا لوسر مايص يف اوكش سانلا نإ

 عفار وبآ هنم ًارخ یضقو ًارکب ضرتقا يلا نأ

 ناميلا نب ةفيذح دمحلا :لاق ظقيتسا اذإ ناك ينلا نأ

 ةريره وبأ انحبصأ كب مهللا حبصأ اذإ لوقي ناك ينلا نإ

 هللا دبع نب رباج هتیأر دقل لاق كلام نب زعام مجر ال يلا نأ

 رمع نب هللا دبع ةيد ًايمذ ىدو ينلا نأ
 تباث نب ةرامع يبارعأ نم ًاسرف عاتبا يتلا نا

 كلام نب سنأ قرو نم امتاخ ذختا ينلا نأ
 كلام نب سنأ قرو نم امتاخ ذختا ينلا نإ

 قّرس بلاطلا نيو لجر ةداهش زاجآ يتلا نأ

 سابع نب هللا دبع مرم وهو مجتحا ينلا نأ

 سابع نباو ةشئاع رحنلا موي فاوط رخأ ينلا نأ

 ةشئاع ءاسنلل صخرأ يلا نأ

 ةشئاع -صاعلا وبأ يآ- هقلطا يلا نأ

 ةعبارلا ءرمع عبرأ رمتعا ينلا نأ ةشئاع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةاش هب هل يرتشیل ارانید هاطعآ ینلا نأ

 هب هل يرتشی ًارانید هاطعأ یښلا نأ

 رحنلا موي ضافأ ينلا نأ

 عكر مث هيدي عفرف «حتتفا ينلا نأ

 هعباس موي دولوملا ةيمستب رمآ ينلا نأ
 نأ ةريرب رمآ ينلا نأ

 دتعت نأ ةريرب رمآ ينلا نأ

 اهئارشب رمأ يلا نأ

 رمآف نمس يف تتام ةرأفب رمأ ىنلا نأ

 ارهظ عاتي نآ هرمأو اشي زهجب نآ هرمآ يلا نا
 رهطت ىتح اهعجاري نأ هرمأ ينلا نأ

 لسغلاب هرمآ يلا نأ

 مرحأ ثيح ةرمعلاب لهأ ينلا نأ

 ًاعيج امهب لهآ ينلا نآ
 هحالف ءاقّدصُم ةفيذح نب مهج ابأ ثعب ينلا نأ

 اهتلضأ ةدالق بلطل ًاسانأ ثعب ىلا نأ

 تّلِكَأ :لاقف «ءاج هءاج ينلا نأ

 يوارلا

 يقرابلا ةورع

 يقرابلا ةورع

 رمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع
 (لسرم) نسحلا

 ةشئاع

 (لسرم) يرهزلا
 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 بلاط يبآ نب يلع

. 

 ةشئاع

 كلام نب سنا

 ةشئاع

 ةشئاع

 كلام نب سنأ
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 رثألا وأ ثيدحلا

 همف :لاق ةرم لب هيلع اهبسح ينلا نأ
 هتالص دحأ لهأ ىلع ىلصف اموی جرخ ينلا نأ

 الجر ركذف اموی بطخ يلا نأ

 اليل اربق لخد ينلا نا
 ايارعلا عيب يف صخر ينلا نأ

 دیدج حاکنب هيلع اهدر ينلا نأ

 ةبجاوأ ؛ءةرمعلا نع لثس ينلا نأ

 هعم دجسو مجنلاب دجس ينلا نأ

 ديسا يبآ نب رذنلا ىمس ينلا نا
 ةلخنلاب ملسملا هبش يلا نأ

 ةفلدزملاب نيتالصلا ىلص يلا نأ
 ءاشعلاو برغملا ىلص يتلا نا

 موقلاب ىلص يلا نإ

 ةزمح ىلع ىلص ينلا نأ

 ربكف ةزمح ىلع ىّلص ينلا نأ
 ربق ىلع یلص يلا نأ

 ًاعبرتم یلص يلا نأ

 ينربصا :لاقف «دوعب هترصاخ يف هنعط ینلا نآ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رماع نب ةبقع

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 دعس نب لهس

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةركب وبأ

 ,كلام نب سنأ

 سابع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ريضح نب دیسأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وآ ثيدحلا

 ورمع نب هللا دبع لهآ نم الجر لتق ملسم لک ىلع ضرف ينلا نأ

 سابع نب هللا دبع مهمأف «ذوبنم ربق ىلع ماق ينلا نأ

 بزاع نب ءارلا نيتلال ب ءاشعلا يف ارق ينلا نأ

 ينلا باحصأ نم لجر مورلاب رجفلا يف أرق يلا نأ
 ةشئاع برغم ا يف ارق ينلا نأ

 ةشئاع فارعألا ةروسب برغملا يف أرق ينلا نأ

 (لسرم) يلع نب دمحم نيميلاو دهاشلاب ىضق ينلا نأ

 هللا دبع نب راج عم نيميلاب ىضق ينلا نأ
 ةريره وبأ دهاشلا عم نيميلاب ىضق يلا نأ

 ةريره وبأ نييو دهاشب ىضق يلا نأ

 بلاط يبآ نب يلع دحاو دهاش ةداهشب ىضق يلا نأ

 كلام نب سنأ هسبل ءًابوث دجتسا ذإ ناک ینلا نأ

 كلام نب سنأ . ةجاحلا دارأ اذإ ناك ينلا نأ
 ةرمس نب رباج سمشلا تضحد اذإ ناك يلا نأ

 ناميلا نب ةفيذح ةرقبلا ارقف ءليللاب يلصي ناك ينلا نأ

 سابع نب هللا دبع تيبلاب فوطي ناک ينلا نآ
 ةشئاع نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ىنلا نأ

 هللا هافوت یتح «ناضمر
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 01۰

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةرمس نب رباج رهظلا يف ارقي ناك ينلا نأ

 ةرمس نب رباج رجفلا يف أرقي ناك ينلا نأ

 دعس نب لهس فلخ يشي ناک يلا نأ
 هللا دبع نب رباج .ذاعم نب دعس یوک يلا نآ

 كلام نب سنأ هيف هني يف ةضف نم امتاخ سبل يلا نإ
 ةربيغمل ا نيفخلا ىلع حسم يلا نأ

 ةملس يبآ تنب بنيز اههجو يف حضن ينلا نأ
 ةملس مأ تنب بنيز ءابدلا نع ىهن ينلا نأ

 ةرمس نب رباج ناويح اب ناويحلا عيب نع ىهن يلا نأ

 بدنج نب ةرمس ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهن يلا نأ

 سابع نب هللا دبع ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهن يلا نآ

 رمع نب هللا دبع ناويحلاب ناویحلا عيب نع یھن يلا نأ
 بلاط يبا نب يلع رطضمل ا عيب نع ىهن يلا نأ

 كلام نب سنأ نوش اوناک نامثعو رمعو ركب ابأو يلا نأ

 (لسرم) يرهزلا _ نوشي اوناك :رمعو ركب ابآو يلا نأ

 ديسأ نب ةفيذح ةليل نيعبرأ محرلا يف عقت ةفطنلا نإ
 كلام نب سنأ اهوجرخأ ةأرما مهنم تضاح اذإ تناك دوهيلا نأ

 سابع نب هللا دبع اهجوز نم تعلتخا سيق نب تباث ةآرما نأ

 6 دهع ىلع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هنم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ

 تلاأس ةآرما نأ

 هللا لوسر نإو ًامئاق برشلا نوهركي اسان نإ

 تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ نإ

 هربق ىلع اونب
 اهتباصاف ًارمت كيخأ نم تعب نإ

 نم يدعب نوکيس و «يتمأ نم يدعب نإ
 نوآرقي موق يتمآ

 ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرفت ليئارسإ ينب نأ

 ًادمع نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ

 ماوعأ ةثالث فرعت نأ

 «تيلختو هللا ىلإ يهجو تملسأ :لوقت نا
 هتأرما برض سامش نبا سيق نب تباث نأ

 اهدي رسکف

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال ءلاتقلا ءاج نآلا
 يبأ نإ :تلاقف ينلا تنأ ًاركب ةيراج نأ
 لوق لجو زع هللا نإ :لاقف ينرشبف يناتا لیربج نإ

 ماقف هللا لوسرب ترم ةزانج نأ

 يرارلا

 سابع نہ هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 بلاط يب نب يلع
 ةشئاع

 هللا دبع نب رباج

 رذ وب

 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 يريشقلا ةيواعم

 ذوعم تنب عيبرلا

 ليفن نب ةملس

 فوع نب نمحرلا دبع

 كلام نب سنأ

 ةركب وہأ

Ca 



o۱۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 «مارح مکیلع مکضارعأو مکلاومأو مکءامد نإ

 هدبع نم يحتسي «ميرک ييح مكبر نإ

 ينلا یتا الجر نا

 هللا لوسر دهع يف اهربد يف هتأرما یتآ الجر نأ

 هتارما باصا هنآ ينلا ربخا الجر نآ

 ةأارما جوزتي نآ دارا الجر نأ

 هيلإ ماقف ينلا رجح ضعب يف علطا الجر نأ

 (هترافک اولعجو) ناضمر يف رطفآ الجر نآ

 رفکی نآ هللا لوسر هرمأف ناضمر يف رطفآ الجر نأ

 لزعا ينإ :لاقف ينلا ىلإ ءاج الجر نأ

 لوسر یهنف دیقتسی نآ داراف حرُج الجر نآ
 داقتسي نأ هللا

 دصرأف «ىرخأ ةيرق يف هل اخأ راز الجر نأ

 يلا تتاف اركب هتنبا جوز الجر نأ

 ءاهرمآ ريغ نم رکب يهو هتنبا جوز الجر نأ

 يلا تتأف

 لالملا ةيؤر ىلع يلع دنع دهش الجر نأ

 يوارلا

 ةركب وب

 يسرافلا ناملس

 نب ةحلط نب دمحم
 ةناكر نب ديزي

 (لسرم)

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 صاقو يآ نب دعس

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 بلاط يب نب يلع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 بحي لجرلا : ىنلل لاق الجر نأ

 دحاول تسيل ةباد يف ينلا ىلإ امصتحخا نيلجر نأ
 ماقاف ريعب يف هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ
 دحاو لک

 ماقاف ةباد ايعدا نيلجر نأ

 بهذ نم ًامتاخ ذختا هللا لوسر نأ

 هولتقا :لاقف صلب يت هللا لوسر نآ

 بهذ نم امتاخ عنطصا هللا لوسر نأ

 يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ هللا لوسر نأ

 لجر ىلإ ةيواعم دج هابأ ثعب هللا لوسر نأ
 ةًارماب سرع
 ربقلا يناتف ركذ هللا لوسر نا

 ًالجم سلج اذإ ناک هللا لوسر نأ

 مايأ ةثالث بهذ نم ًاتاخ سبل هللا لوسر نآ

 ةماسقلا يف ضقي مل هللا لوسر نأ

 بان يذ لک لکا نع یهن هللا لوسر نأ

 لجر ةداهش ةداهش زاجأ هللا لوسر نإ
 نعظلل نذآ هللا لوسر نإ

 يوارلا

 بلاط يبآ نب يلع
 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةفرط نب ميمت

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 بطاح نب ثراحلا

 رمع نب هللا دبع
 راصنألا نم لجر

 سايإ نب ةرق

 ورمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع

 (لسرم) لوحکم

 ةباعث وبأ

 سابع نباو رمع نبا



o14 

 رثألا وأ ثيدحلا

 «نيترمع رمتعا هللا لوسر نأ

 وأ ًافتک لکا هللا لوسر نا

 نارقلاب هلهأ رم هللا لوسر نأ

 «نمس يف تتام ةرأفب رمأ هللا لوسر نأ

 ًاضئاح باصأ الجر رمأ هللا لوسر نأ

 ناتأفاکم ناتاش مالغلا نع مهرمآ هللا لوسر نآ

 جلاب لهآ هللا لوسر نأ

 هالوم عفار ابآ ثعب هللا لوسر نأ

 معطف «جرخ مث زربت هللا لوسر نآ

 وهو ةنوميم جوزت هللا لوسر نأ

 نينس عبسل اهجوزت هللا لوسر نأ

 عست تنب يهو اهجوزت هللا لوسر نأ

 ةرم ةرم أضوت هللا لوسر نأ

 ثالث جح هللا لوسر نآ

 بان يذ لک ربیخ موي مرح هللا لوسر نأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 ةملس مآ

 (لسرم) يرهزلا

 سابع نب هللا دبع
 ةشئاع

 دايز نب سامرهلا
 عفار وبا

 سابع نب هللا دبع
-۹ 
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةکم دیری جرح هللا لوسر نأ

 سانلا بطخ هللا لوسر نأ

 ماعط ىلإ يعد هللا لوسر نأ

 نمع حبذ هللا لوسر نأ

 نيفخلا سبل يف صخر هللا لوسر نأ

 نآ مرحملل صخر هللا لوسر نأ

 ىلع هيدي عضوف عکر هللا لوسر نإ

 قلحو ةرمجلا ىمر هللا لوسر نأ

 نع رجز هللا لوسر نأ

 لعجو «ليخلا نيب قباس هللا لوسر نأ

 اهتوم دعب دعس مأ ىلع یلص هللا لوسر نآ

 رطفلا ةقدص ضرف هللا لوسر نإ

 .فيقث نم لجرل لاق هللا ل وسر نأ

 ملسأ نيح ناليغل لاق هللا لوسر نأ

 داهجلا ركذف «مهيف ماق هللا لوسر نأ

 نيميلاو دهاشلاب ىضق هللا لوسر نأ

 نيميلاو دهاشلاب یضق هللا لوسر نأ

 يوارلا

 يزهبلا بعك نب ديز

 ةركب وب

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 يدعاسلا ديم وبأ

 كلام نب سنأ

 يردخلا ديعس وب

 رمع نب هللا دبع

 بيسملا نب ديعس

 (لسرم)

 سابع نب هللا دبع

 (لسرم) يرهزلا

 نب دمح نب نامثع

 (لسرم) ديوس يب

 ةداتق وبآ

 ةبلعث نب بيبزلا

 يميمتلا

Yo1o° 

 ةحفصلا

- ۲ 
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲01ل

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيميلاو دهاشلاب ىضق هللا لوسر نأ

 عم نیمیلاب یضق هللا لوسر نآ

 عم نیميلاب یضق هللا لوسر نآ

 دهاشلا عم نيميلاب ىضق هللا لوسر نآ

 نيو دهاشب یضق هللا لوسر نأ

 دهاشو نیمیب یضق هللا لوسر نأ

 نآ اذه لثم يف ىضق هللا لوسر نأ
 وهو ماني نأ دارأ اذإ ناك هللا لوسر نأ

 عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك هلال وسر نآ

 هذخف نع ًافشاك ًاسلاج ناك هللا لوسر نأ

 نيعلا نم يقرتست نأ اهرمأي ناک هللا لوسر نأ

 هتي للخب ناک هللا لوسر نآ

 مايأ ةثالث موصي ناك هللا لوسر نأ

 لك نم مايأ ةثالث موصي ناك هللا لوسر نأ

 رخاوألا رشعلا فكتعي ناك هللا لوسر نأ

 ةنوميم لضفب لستغي ناك هللا لوسر نأ

 مئاص وهو لبق ناک هللا لوسر نأ

 فاقب رجفلا يف ارقي ناك هللا لوسر نأ

 يوارلا

 دعس نب لهس
 ةدابع نب دعس

 مزح نب ةرامع

 بیعش نب ورمع

 (لسرم)

 تباث نب دیز

 سابع نب هللا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 ةشئاع

 ةشئاع

 نافع نب نامثع

 رمع نب هللا دبع
 دوعسم نب هللا دبع

 بعک نب يبآ

 سابع نب هللا دبع
 ةصفحو ةملس مأ

 ةرمس نب رباج

 ةحفصلا
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 لّحلاو لّلحلا نعل هللا لوسر نأ

 للحلاو لّحلا نعل هللا لوسر نأ

 رمتعي م هللا لوسر نأ

 شري ةرجش لظ يف لجرب رم هللا لوسر نأ

 اذه نإ الأ هتوص یلعاب یدان هللا لوسر نأ

 لآ نع رحمن هللا لوسر نأ

 مروح لك نع یھن هللا لوسر نآ

 ىقرلا نع یهن هللا لوسر نأ

 نينسلا عيب نع ىهن هللا لوسر نأ

 ضرألا ءارك نع ىهن هللا لوسر نأ

 جاحلا ةطقل نع ىهن هللا لوسر نأ

 نع ربیخ موی یھن هللا لوسر نأ

 يذ لک نع ربیخ موي یهن هللا لوسر نأ

e 9 1 . °“1 5  . 

 موح نع ربيخ موي یھن هللا لوسر نأ

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ريبزلا نب ةورع

Yo1¥ 

 ةحفصلا



o1۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 هسأرو هيلع فقو هللا لوسر نأ

 حاکنلاب صاعلا يبأ ىلع اهر لويسر نا

 اوقبأ هل دبعأ بلط يف جرخ اهجوز نأ

 ٠ ىلع ةليللا نفوطأل :لاق دواد نب ناميلس نإ

 رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئشنإ

 مكعاتم جوحنإف «مهبرضأ نأ متتش نإ
 ثناح ريغ كرت ءاش نإو عجر ءاش نإ

 يايغو يکسنو يتالص نإ

 هتبطخ رصقو «لجرلا ةالص لوط نإ

 اهانف هل ةمأ ىلإ ةليل ىشم ةحاور نب هللا دبع نأ

 نب ثعشألا نم عاب دوعسم نب هللا دبع نأ

 اقيقر سيق

 ةرهز نم هيتؤي نأ نيب هللا هریخ ًادبع نإ
 تیب لک لهآ ىلع نأ
 اهاسي ...عيبرلا ىلإ هلسرأ نيسحلا نب يلع نأ

 يلا ءوضو نع

 جراوخلا يف ةيدثلا اذ دجو نيح دجس ًايلع نأ
 ًاعبس هيلع ربکف «ةداتق يبآ ىلع ىلص ًايلع نأ

 دالوألا تاهمأ قتتعأ رمع نأ

 يوارلا

 ةرجع نب بعك

 سابع نب هللا دبع

 كلام تنب ةعيرفلا

 ةريره وبأ
 ةج دخ

 ريشب نب نامعنلا

 رمع نب هللا دبع
 هللا دبع نب رباج

 رساپ نب رامع

 يردخلا ديعس وبأ

 میلس نب فنخ

 ذوعم تنب عيبرلا

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ميغ يذ
 ناريخ نيب دجو ليتق يف بتک باطخٰلا نب رمع نآ
 هرمأف «ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ نأ

 يلا لئسف «تتامف نمس يف تعقو ةرأف نأ
 ةانألاو ملحلا هللا امهبحجي نيتلخ كيف نإ

 ىلإ ساقي نآ يلا رمأف «نييح نيب دجُو ًاليتق نآ

 نم نيعبصإ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ

 هدوجسو هعوکرو همایق نأ
 هلکأو اهوح ام یقلأ ًادماج ناک نِإ

 اهوح امو اهوقلأف ًادماج ناک نإ

 نإو هولكو اهوح امو اهوقلأف ًادماج ناك نإ

 ناک

 ناک نإو ءاهوح امو اهوقلاف ًادماج ناک نإ
 ناك نإو ءاههوح امو اهوقلاف ًادماج ناک نإ

 اعئام

 فيفختلاب انرمأيل هللا لوسر ناک نإ
 عرازملا اوركت الف مكنأش اذه ناك نإ

 لوسر نامز يف ناضمر يف رطفتل انادحإ تناك نإ

 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع

۰ 

 ةنوميم

 سابع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وب

 ورمع نب هللا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
0 

 هلومیم

 ةريره وبأ

Cab 



Yoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 دوعسم نب هللا دبع ةداعسلاو ةواقشلاو لجألا ةباتك نأ

 هللا دبع نب رباج .مورلاو سراف لعف نولعفتل ًافئآ متدك نإ

 مهکولم ىلع نوموقي

 ةبعش نب ةريغملا يريغ ىلع بذكك سیل يلع ابذك نإ

 باطخلا نب رمع هنإو «ضرألاو تاومسلا قوف هيسرك نإ
 امف هيلع دعقي
 ةريره وبأ ٌرْغلا مصف ًامئاص تنك نإ

 رماع نب هبقعع الف ؛اهريرحو ةنجلا ةيلح نوبحت متنك نإ

 اهوسبلت

 میکُع نب هللا دبع بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ
 ةريره وبأ ًاسوجم ةمأ لكل نإ

 بدنج نب ةرمس مهيأ نوهابتي مهنإو ءاأضوح يبن لكل نإ

 ةدراو رثكأ

 - «مالسإلا اهب داكي ةعدب لك دنع هلل نإ

 بعک نب يبأ ناهولا هل لاقي ًاناطيش ءوضولل نإ

 سابع نب هللا دبع ًاناسل رجحلا اذه نإ

 رمع نب هللا دبع ىلإ سدقملا تيب نب ام ًاضوح يل نإ
 هللا دبع نب رباج نوبذكملا ةمألا هذه سوجم نإ

 ديسأ نب ةفيذح هللا دارأ اذإ «محرلاب الكوم ًاکلم نآ

 ةحفصلا

1۲۲ 



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرقأو يلإ مكبحأ نم نإ

 مكمايأ لضفأ نم نإ
 توملا كلم نبع مطل یسوم نأ

 اهسبلت الف رافكلا سابل نم هذه نإ

 یتم نب سنوي نم ريخ انآ لوقی نآ
 اهيلع ذخاي نآ نم هل ريخ هاخآ مكدحأ حنمي نأ

 هللا كذاعأ :تلاقف ءاهأست ةشئاع تتأ ةيدوهي نأ

 ةمزع «هلبإ رطشو اهوذحآ انإ
 ةنجلا ين عفشي سانلا لوأ انا
 هتمذب یفوأ نم قحأو یلوآ انآ

 كبلطأ نيأف هللا لوسر اي :تلق :لاق .لعاف انأ

 يديب هللا لوسر يده دئالق تلتف انأ

 نحنو هللا لوسر عم انلكأ دق انإ

 ءاسنلا يبجن شيرق رشعم انك انإ

 هللا لوسر دهع ىلع اذه عنصن اّنك انإ

 اعرف عرفن انك انإو ؟ةيلهاجللا يف ةريتع رتعن انك انإ

 هللا لوسر ةالصل مكظفحأ تنك انأ

 اذهب ام هللاو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 انأ الإ كيلع هدرن مل انإ

 يوارلا

 هللا دبع نب رباج

 سوأ نب سوأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 يريشقلا ةيواعم

 كلام نب سنأ

 زيزعلا دبع نب هللا دبع
 (لسرم) يمرضحلا

 كلام نب سن

 ةشئاع

 هللا ديبع نب ةحلط

 رمع نب هللا دبع
 رکب يبآ تنب ءامسأ

 يلذهلا ةشيبن

 يدعاسلا ديم وبأ

 سابع نب هللا دبع
 ةماثج نب بعصلا
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 رخؤن نأ انرمأ ءايبنألا رشعم انإ

 هولکات الو هب اوعفتنا

 ربقلا نع لزنإ

 یندآ یندآ هبلق يف ناک نم جرخاف قلطنا

 هنإف ءرظناف :لاق .ال :تلق ؟اهيلإ ترظنأ

 اعيش اودجي ملف اورظنف ءاورظنا

 يطشتماو «كسأر ىضقنا

 يلستغاو كرعش يضقنا

 كل ناك اذإف «شاف ابرلا اهيف ضرأب كنإ

 تضرقأ نإف ءابرلا اهب شاف ًاضرا يتأت كنإ

 اأ ةدّلَك نب ثراحلا تئا دوؤفم لجر كنإ
 صل ٠

 فسد

 ءةءوطوم راثآو ءةبورضم لاجآل هللا تلاس كنإ

 موكزم كنإ

 ةهراك يهو هتنبا رذنملا ينب نم لجر حكنأ

 يلا ىتأف

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا  رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 ردكنملا نب دمحم

 (لسرم)
 كلام نب سنأ

 ةبعش نب ةريغملا

 بلاط يبا نب يلع
 ةشئاع

 ةشئاع

 مالس نب هللا دبع

 بعک نب يبآ
 باطخلا نب رمع
 صاقو يبآ نب دعس

 دوعسم نب هللا دبع

 عوكألا نب ةملس
 ةملس وبأ

 سابع نب هللا دبع
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ءامسأو مكئامسأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ

 هنم جرخ امم لضفأ ءيشب هللا ىلإ اوعجرت نل مكنإ

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا اغإ

 اهجوزل ناك اذإ ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا اغإ
 ام اهجوز ىلع ةأرملل ینکسلاو ةقفنلا اغإ

 هل تناک

 يأ) سانلا ىلع اهمرجي لو «كلذل اهكرت اغإ
 (ةعرازملا

 اذإ يرظناف قرع كلذ اغنإ

 مهنأل كئلوأ نيعأ ينلا لمس اغإ

 «يب اومتأتل اذه تلعف اغنإ

 هيلع هللا یلص مكیبن ءاضقب مكیلع تیضق اإ
 ةكئالملل انمق اغإ

 هلام نم جرخي لجرلا لثم عوطتملا موص لثم اغإ

 يوارلا

 ءادردلا وب

 رذ وبآ
 كلام نب سنأ

 سيق تنب ةمطاف

 رمع نب هللا دبع

 ةداتق وبآ

» 

 سیبح

 كلام نب سنأ

 باطخلا نب رمع

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

YoY 



a:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 ىفحت نأ كيفكي اغنإ

 ٠ هنم لک هنآ

 نهاضمأو ثالثلا زاجأ هنأ

 هللا لوسر رعش فارطأ نم ذخآ هنأ

 لعج مث «ًانيي نسخ دوهيلا فلحتسا هنأ

 نيترمع رمتعا هنأ

 بجر يف رمتعا هنإ
 هابآ هزیهجت نم لستغا هنآ

 سمغني ةنجلا راهنأ نم رهن يفل نآلا هنإ
 ترج ةصق يف ءاضقلاب هباحصأ رمآ هنآ

 رجاف ؤرما هنإ

 حبصپ یتح مان مث تبان ملع نإ هنا
 ًاریعب نیرشعب ریفیصع یعدی هل ًاریعب عاب هنآ
 ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب «هل ًاريعب عاب هنأ

 ةقلطملا ةدع اهتدع لعج هنأ

 ايعدا نيلجر يف ةفاقلا اعد هنأ

 قرَو نم ًاتاخ ينلا دي يف یأر هنا
 ۰ ءایتف نع عجر هنا

 «هيلع فلح ام يلابي ال رجاف لجر هنإ
 [AAS عروتي سیلو



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 سأر خضر امك «يدوهيلا سأر خضر هنأ

 ةيراجلا

 هللا لوسر دنع دقر هنآ

 اذإ :حبصلا يف ارقي ينلا عمس هنأ

 برغملا يف ارقي يلا عمس هنأ

 حتفلا دعب ينلا عم ماص هنآ

 ناذأب ةدحاو لك نيتالص ىلص هنأ

 ناذاب اهدحو ةدحاو لك نيتالص ىلص هنأ

 ةماقإو

 (دحأ یلتق ىلع يآ) مهيلع ىلص هنأ

 تيأر :لاقو ءهمزتلاو دوسألا رجحلا لبق هنأ

 نيتلالب ءاشعلا يف رفسلا يف أرق هنأ

 نيتذوعملاب حبصلا يف أرق هنأ

 هيبأ ةلزنمج يهو «همأل هب ىضق هنأ

 ةأرملا رؤسب ًاسأب یری ال ناک هنآ

 هللا لوسر تیأر اذکه ...ةرمجلا يمري ناك هنآ

 نيتسلاب رجفلا ين ارقي ناك هنأ
 ًاديدش ًالوق ةلبقلا يف لوقي ناك هنأ

 يوارلا

 كلام نب سنآ

 سابع نب هللا دبع

 ةنيهج نم لجر

 معطم نب ریبج
 يردخلا ديعس وبأ

 باطخلا نب رمع
 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 بزاع نب ءاربلا

 رماع نب ةبقع

 نيعباتلا نم لجر

 (لسرم)

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةزرب وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

YoYo 

14۲ 



Yo ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةزانجلا مامأ يشي ناك هنأ

 ءام سي الو «ماني ناک هنإ

 تيبلاب فاوطلا الإ هلجي ال هنأ

 هموص حصي ال هنآ

 مهاعن عرق عمسيل هنإ
 هیتبکر ىلع هسلجأو هقیر نم هيلع ثفن هنآ

 ًاماعط لجرلا عيبي نأ ىهن هنأ

 هنیمیب هرکذ لجرلا سي نأ یهن هنآ

 فلس نعو «ةعيب يف نيتعيب نع یهن هنأ
 اذه نإ :لاق اهيلإ عجر املف «يتخأ اهنإ

 یلاس

 رمأف غازوألا لتق يف ينلا ترمأتسا اهنأ

 ةضيحب دتعت نأ ترمأ اهنأ

 هتارمال لوقي لجرلا يف تاقيلطت ثالث اهنإ

 ءاودب تسيلو ءاد اهنإ

 ناطيشلا لمع نم سجر اهنإ

 يهو اههجو يطغت تنا اهنا

 يوأرلا

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 نباو سابع نبا

 رمع

 ةريره وبأ
 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع
 هللا دبع نب رباج

 ةداتق وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 كيرش مأ

 ذوعم تنب عيبرلا

 بلاط يبا نب يلع
 ديوس نب قراط

 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 دلاخ مآ

 ركب يبأ تنب ءامسأ

10۰ 



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ربيخ ىلإ هللا لوسر عم اوزغ مهنآ

 بهذلا ميتاوخ اوسبل مهنأ

 نابذعيل امهنإ
 مهفلاخا نأ بحا انأف «نيكرشملل ديع اموي امهنإ

 نإف «ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ ينإ

 لجو زع هللا
 اهيلطأ نأ ديرأ انأو ةالصلا يف لحخدأ ينإ

 عدأ يذلاو ءلجرلا عدأو لجرلا يطعأ ينإ

 يلإ بحأ

 مكاضرب مهربو سانلا ىلع بطاح ينإ

 روبقلا يف نونتفت مكتيآر ينإ

 تنرقو يدها تقس ينإ

 ىلع هتبطخ يف ثب هللا لوسر تعمس ينإ

 نع ىهنيو «ةقدصلا

 مئاص ينا
 نم هصف لعجأو متاخلا اذه سبلآ تنك ينإ

 لخاد

 اقح الإ لوقا ال ينإ
 هللا لوسر ناک امک مکب يلصأ نأ ولآ ال ينإ

 يوارلا

 نب دعسو ةحلطو ءارلا

 صاقو يبأ

 سابع نب هللا دبع
 ةملس مأ

 هللا دبع نب بدنج

 بلغت نب ورمع

 ةشئاع
 ةشئاع

 نيصح نب نارمع

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 كلام نب سن

YoY 



Yeةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةملس يبأ نب رمع هل مكاشخأو هلل مكاقتأل ينإ

 كلام نب سنأ اهيف لوطأ نأ ديرأ انأو ءةالصلا يف موقأل ينإ

 باطخلا نب رمع «مارحلا دجسملا دنع فكتعأ نأ ترذن ينإ

 باطخلا نب رمع ًاموي فكتعأ نأ ترذن ينإ

 باطخلا نب رمع يطعاف ابين باطخلا نب رمع ىدهأ
 ةماثج نب بعصلا محل هللا لوسرل تيدهأ

 عوكألا نب ةملس اهرودق اورسكاو اهيف ام اوقيرهأ
 سابع نب هللا دبع جب هباحصأ لهأو «ةرمعب ينلا لهأ

 ةملس مآ جحو ةرمعب دمحم لآ اي اولهأ

 ةشئاع جحل اب يلهآ

 ةشئاع ةنحلا قلخ هللا نإ «ةشئاع اي كلذ ريغ وأ

 ةشئاع يتدعقم اولبقتسا ؟اهولعف دق وأ

 هللا دبع نب رباج ؟وه رکسم وأ

 رمع نب هللا دبع ملسم اذه لعفي وأ

 رذ وبأ رظنا مث هءام رثكاف ًاقرم تخبط اذإ يناصوأ

 رمع نب هللا دبع كرذنب فوأ
 رمع نب هللا دبع كرذنب فوأ

 باطخلا نب رمع كرذنب فوأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 كلم مث ءةمحرو ةفالخ مث «ةمحرو ةوبن مكنيد لوأ

 ةماجحلا تهرك ام لوأ

 هيلع مَّلسُي نم لوأو «رمع حلا هحفاصُي نم لوأ

 ةاصعلا كئلوأ

 ةاصعلا كئلوأ

 صلخي الو «هاوثم يمركآ ةينب يأ
 مكدحأ بح

 هتنازخ باب رسکیف هتبرشم یتؤت نآ مکدحآ بح

 ربلا يف كيلإ اونوكي نأ كرسيأ

 مكدحأ زجعيأ

 ةنتفلا يف هللا لوسر ثيدح ظفحب مكيأ

 مک رهظآ نیب انو هللا باتکب بعلیآ
 نم هکاکف ناک «ًاملسم ًارما قتعآ ملسم ئرما امیآ

 بهذ نم اصرخ اهنذآ يف تلعج ةأرما امآ
 ةقتعم يهف ؛اهديس نم تقلع ةأرما اأ

 اهنع ضار اهجوزو تتام ةأرما ا
 السم ارما قتتعآ ملسم ءیرما اا
 ملف همالغ وأ هدبع قتعأ لجر امآ

 يوارلا

 ةبلعث وبأ

 كلام نب سنآ

 بعک نب يب

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 ريشب نب نامعنلا

 ءادردلا وبآ

 باطخلا نب رمع

o4 

1۹14 



orةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 هتعلس لجر دجو مث سلفآ لجر ایآ

 اضوتيلف هجرف سم لجر ایا
 ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع اأ

 هلاب ناإلا

 هليبس يف داهجلاو هللاب نامإلا

 نوعبسو عضب ناميإلا

 ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا

 ةبعش نوتسو عضب وأ «نوعبسو عضب ناميإلا

 لمعو «ناسللاب لوقو «بلقلاب ةفرعم نايإلا

 هقراف انز نمف هرن نالا

 صقنيو دادزي ناإلا

 صقنيو دادزی نالا

 صقنيو ديزي نالا
 :اه لاق مث «ءامسلا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ

 انآ نم

 .ءامسلا ىلإ اهعبصأب تراشأف ؟هللا نيأ

 هللا ىلع مركأ نوملعت ضرألا لهأ يأ سانلا اهيأ

 تنأ بیطخلا سئب

 نأ ًادیز يربخأ «تیرش امسئیو تیرتشا امسئب

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بلاط يبا نب يلع

 ةريره وبأ

 ةريره وأ

 سابع نباو ةريره وبأ

 بیبح نہ ریمع

 ةريره وبآ

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 متاح نب يدع
 ةشئاع



 Yor باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 -۹ ةشئاع هنأ ًادیز يغلبأ «تیرتشا امسئیو تیرش امسئب

 14 لطبا دق

 ۷۹۸ بلاط يبآ نب ليقع مكل كرابو مكيف هللا كراب

 ٠ ٩۸۷ رمع نب هللا دبع ةالص لكل ةدحاو ةماقإب

 ٠ ٠١١ يريشقلا ةيواعم مالسرلاب

 ١١١١ ديبع نب ةلاضف تٿق ينأب

 ٠ ٥٦٤١ رمع نب هللا دبع مث «ةرمعلاب لهاف هللا لوسر أدب

 ۲۳۰۹ ناعمس نب ساونلا  كسفن يف كاح ام مثإلاو ءقلخلا نسح ربلا

 3۸11 ناملس هدعبو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب

 1۲ ةريره وبأ نوعبسو عضب
۸Y 

 A۲ ةريره وبأ نوتسو عضب

 ٠٠١۲- عوكألا نب ةملس ءاروشاع موي ملسأ نم الجر هللا لوسر ثعب
or 

 رمع نب هللا دبع هللا دبع یتح «ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تثعُب

 19 هل كيرش ال هدحو

 ۱۲۹۲ رمع نب هللا دبع ربع اي هینعب
 ۱۹۱۰ سابع نب هللا دبع كريعب وأ كتاش عيبت امك اهعب

 ۱۹۲۷  ورمع نب هللا دبع امهقرحأ لب

 ۲۱۳۳ ` سابع نب هللا دبع امهيلع تلبج لب



Yorةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا يوارلا رثألا وآ ثيدحلا

 ۲۱۲١٢٣ متشعج نب ةقارس هب ترجو ملقلا هب فج امیف لب

 ہ٦۸ ثٹراحلانب لاب. ةصاخمكل لب

 ٥۲۲ مشعج نب ةقارس دبألل لب

 ه۱ هللا دبع نب رباج دبالل يه لب

 1۸00 ةملس مآ اه اوقرتساف «ةرظن اهب

 دوعسم نب هللا دبع نيبو «ماع ةئامسخ اهيلت يتلاو ايندلا ءامسلا نيب

 14٥ ماع ةئامسخ ءامس لك

 YA تباث نب دیز هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف يلا انيب

 ٦۸١ ةعصعص نب كلام ميطحلا يف مئان انآ انيب

 ٠ ۲۲٠١ هللا دبع نب رباج ممل عطسذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ اني
 ۲۲۲۱ هللا دبع نب رباج رون مه عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ انيب
 ۲۰۱۷  يردخلا دیعس وب لجر هيلع بكأ ذإ ءائیش مسقی هللا لوسر انیب

 (لسرم) ةمركع لاقف ءةنجلا يف هلم ىلع قلتسم لجر امنيب

 ۲o هسفن يف

 ٩٩۲ سيق تنب ةمطاف نآرقلا مکنیبو ينيب

 ۱۹۹۹٩ راسی نب ریشب اذه لتق نم ىلع ةنيبلاب ينوتأت
 ۸4 ةشئاع اهتردسو اهءام نكادحإ ذخات
 1۸۹4 ةشئاع روهطلا نسحتف هب رهطتف ءام ذخاأت

 14۲ كتيحضأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ًاريخ لعفي ال نأ ىلات

 ةكمب نامثع لهات

 اوزه هللا تایآ نوذختت

 رغصلاب صتخي ةعاضرلا ميرحت

 رغصلاب صتخي ةعاضرلا ميرحت

 ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت

 ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب كرت

 هتبحصو «نینس عستل هللا لوسر ينجوزت

 تنب انآو هللا لوسر يجوزت

 قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا

 رانید فصنب قدصت

 ءاسنلل ىتيفصتلا
 تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو «ماعطلا معطت

 يدغت يلاعت

 هلهأ ءاكبب تملا بیذعت

 اذه ةاكز نبطعت

 يوارلا

 ةشئاع

 نافع نب نامثع

 بلاط يب نب يلع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 بلاط يب نب يلع



ortةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع هللا تاذ يف اورکفت الو «ءيش لک يف اورکفت

 سابع نب هللا دبع اهني رفکت

 ورمع نب هللا دبع ىرغصلا ةيطوللا كلت
 ةمامأ وبأ ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامت

 ةشئاع هعم سانلا عتقتو ةرمعلا ىلإ جحلاب عتمت

 مشعج نب ةقارس هعم انعتتو « هللا لوسر عتمت

 نيصح نٻ نارمع هعم انعتنو عتمت

 يردخلا ديعس وب اهلتقي نيملسملا نم ةقرف دنع ةقرام قرمت

 يردخلا ديعس وبأ مهلتق يلي «سانلا نم ةقرف يف ةقرام قرم

 سابع نب هللا دبع ةنفح ذخأ مث ... هللا لوسر اضوت
 ةشئاع تفلح ول ةعبارلاو «نهيلع فلحا ثالث
 نآ توجرل
 ةريره وبأ :نهيف كش ال تاباجتسم تاوعد ثالث
 رساي نب رامع نم فاصنإلا :نامإلا عج دقف نعهمج نم ثالث
 ةداتق وبأ ناضمر ىلإ ناضمرو رهش لك نم ثالث

 كلام نب سنأ نالا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث
 يرعشألا ىسوم وب لهآ نم لجر :نارجأ مه ةثالث

 نافع نب نامثع نوبل تنب نوثالثو ةقح نوئالث

 تباث نب دیزو



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةريره وبأ لصو مث هب عطقناف رخآ لجر هب ذخأ مث

 هللا دبع نب رباج ماقأ مث ءرهظلا ىلصف ماقأ مث نذأ مث

 ةريره وبأ ًاعکار نثمطت یتح عکرا مث

 كلام نب سنأ نم مهجرخاف ءادح يل دحيف عفش مث

 هللا دبع نب رباج ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأ مث
 ديز نب ةماسأ برغملا ىلصف ةالصلا تميقأ مث

 كلام نب سنأ ةماجحلا يف دعب صخر مث
 ةشئاع مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث

 عوكألا نب ةملس موكزم هنإ :لاقف «ىرخأ سطع مث

 سابع نب هللا دبع ىنميلا هلجر لسغ مث ةفرغ فرغ مث

 ضاقو يبآ نب دعس ىرسيلا يف ماهبإلا ةثلاثلا يف ضبق مث

 رمع نب هللا دبع الماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث

 رمع نب هللا دبع س نأ لبق ًارهاط اهقلطيل مث

 رمع نب هللا دبع لُبُف يف «عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطيل مث

 رجح نب لئاو هفک رهظ ىلع هدي عضو مث

 ةريره وبأ ةريره وبأ ىلاعتو كرابت هيدي طسبي مث

 ةريره وبأ مكيف اوتاب نيذلا هيلإ جرعي مث
 رمع نب هللا دبع هدنع ضيحت مث «رهطت ىتح اهكسمي مث

 مث «ىرخأ ةضيح
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 رثألا وأ ثيدحلا

 هشرع ىلع مئاق وهو یلاعت هللا مهيدان مث
 ءام سي نأ لبق ماني مث

 دجت ملف «ينتلاسف ءاه ناتنبا اهعمو ةأرما ينتءاج

 ةعفشب قحأ راجلا

 اذإف «سانلل تيقاوم ةلهألا هللا لعج

 رهشأ ةرشعب رهشف ءةرشعب ةنسحلا هللا لعج

 قال تنأ اب ملقلا فج

 سأرلا قلحو «نينامث رمخلا يف دلج

 هئامغإ لاح يف رباج تیب يف ينلا سلج

 ةماقإو دحاو ناذأب امهنيب عمج

 امه ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب امهنيب عمج

 ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج

 ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج

 نيتماقإب امهنيب عمج

 ةماقإ الو ناذآ الب امهنيب عمج

 ةماقإ الو ناذأ ركذ نود امهنيب عمج

 ةجح نيب هللا لوسر عمج

 ءادنلا عمس نم ىلع ةعمجلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 سين نب هللا دبع

 ةشئاع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 اهمدقت نم اهعم سيل ةعوبتم ةزانجلا

 نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنج

 ةرمعلاو جحا «هيف لاتق ال داهج

 يف راصنألاو نيرجاهملا نيب هللا لوسر فلاح

 نیترم انراد
 :ذاعم لاقف .هيفطع ف رظنلاو هادرب هسبح

 تلق ام سئب

 ةرجشلا دنع يتلا ةرمحلا ىتأ ىتح

 اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىتح
 لاوش نم ًارشع فکتعا یتح

 لاوش نم رشعلا رخآ يف فكتعا ىتح

 ًأربت یتح

 ءاش نإ مث ءرهطت مث «ضیحت مث «رهطت یتح
 كسمأ

 ضرألا يف عضوت ىتح

 دحللا ين عضوت ىتح

 ةيراج لا ضيحتو «مالغلا غلبي ىتح

 ةلثلا نع يهنلاو ةقدصلا ىلع ثحل ا
 عوطت ةرمعلاو ءداهج جحلا

 يوارلا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 كلام نب بعك

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج



YoerA 

 رثألا وأ ثيدحلا

 مالتحالاو ءيقلاو ةماجحلا

 اهنع يجح

 ةحئارلاب رمخلا دح

 وهو ناسللا ثدح :ناثدح ثدحلا

 سم نم نكمتي ( هنأ رمع مالسإ ثیدح
 هتقان تدسفأ اميف ءاربلا ثيدح
 ةقيقعلا ثيدح

 رامخلاو نيبروج لا ىلع حسملا ثيدح

 رامخلا ىلع حسملا ثيدح

 نيخاستلاو بئاصعلا ىلع حسم لا ثيدح

 ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا ثيدح

 ةريرب ثيدح

 تاينلاب لامعألا :ثيدح

 ربیخ موی ءایشأ هللا لوسر مرح

 لک محلو «ءرمحلا محل هللا لوسر مرح

 ةيلهألا رمح لا موحل هللا لوسر مرح

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 يليقعلا نيزر وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةديرب

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع
 بزاع نب ءاربلا

 بدنج نب ةرمس

 ةبعش نب ةريغملا

 لالب

 ةبعش نب ةريغملا
 ةشئاع

 باطخلا نب رمع
 بركي دعم نب مادقملا

 ينشخلا ةبلعث وبأ

 ينشخلا ةبلعث وبأ

 ةحفصلا



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 - نيتقيلطت دبعلا قالط يف- كيلع تمرح

 رخ دج امو تمرح نیح رمخل ا انيلع تمرح

 بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحل ا

 فلج

 تیسن مآ تظفح

 مد لطي الو «مکئامد مكنایاب تلقح

 ًاعيج كترمعو كجح نم تللح
 لاح لک ىلع هلل دمحلا

 ناإلا نم ةبعش ءايحلا
 ناإلا نم ةبعش ءايحلا

 رينج الإ يتاب ال ءايحلا
 سآب الو «ءاسن حلصي ال دحاوب نانثا ناویحلا

 سب الو ءةئيسن حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا

 هل ثراو ال نم ٹراو لاخلا

 هل ثراو ال نم ثراو لاخلا

 يوارلا

 نب دیزو نامثع

 تباث

 كلام نب سنأ

 بدنج نب ةرمس

 كلام نب سن

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع
 هللا دبع نب رباج

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 رمع نبأ و ةريره وبآ

 نارمعو دوعسم وبأو

 نيصح نٻ

 نيصح نب نارمع
 هللا دبع نب رباج

 ةشئاع

 بركي دعم نب مادقملا



Yoةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 هلبق اموي اوموص «دوهيلا اوفلاخ
 .اهليبس لخو كيلع اه يذلا ذخ

 نیترم حبرت الو هنم صقنأب ًاضرع ذخ
 هب قدصتو هذخ

 مکعرز اوذخ

 مککسانم ینع اوذخ
 يطشتماو كردسو كءام يذخ

 لجر ةزانج يف هللا لوسر عم انجرخ

 لاله نیفاوم هللا لوسر عم انجرخ
 هللا لوسر دهع- ىلع سمشلا-تفسحخ

 ةرصبلا ربنم ىلع سابع نبا بطخ
 ةأرما لجر بطخ

 اندهتجا دقو ريسي بطخل ا

 رمأی ناکف ءنآرقلا دواد ىلع ففخ

 ةنس نوڻالث يدعب ةفالخلا

 ءاشي نم كلم ا هللا يتؤي مث «ةوبن ةفالخ

 مدلا ةلزنم قولخلا

 هيخآأ ىلع ملسملل بجت سخ

 ةليللاو مويلا يف تاولص سم

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 ذوعم تنب عيبرلا

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 جیدخ نب عفار
 هللا دبع نب رباج

 بزاع نب ءاربلا
 ةشئاع

 رکب يبآ تنب ءامسأ

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

° 
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 ةركب وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 هللا ديبع نب ةحلط
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وآ ثيدحلا

 ضاخ تنب نورشعو سخ
 ةبيغلاو «بذكلا :مئاصلا نرطفي سخ

 نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق سانلا ريخ
 نيذلا مث «مهيف تثعب نيذلا نرقلا يتم ريخ

 نيذلا مث «مهيف تثعُب نيذلا نرقلا ىتمأ ريخ

 ينولي نيذلا نرقلا يتمآ ريخ

 هيلإ نسحي ميتي هيف تيب نيملسملا يف تيب ريخ

 ةمايقلا موي ىلإ ليلا يصاون يف دوقعم ريخلا
 هيف صخر اموی اذه ناک «سیق مآ ای رخ

 انيمر نح اذإ انل هلا لوسر

 ةمعجلا موي ؛سمشلا هيف تعلط موي ريخ

 نآرقلا لضفو «هملعو نآرقلا ملعت نم مكریخ

 ىلإ ءاج مث اضوتف بعشلا لخد

 هفيس ىلعو حتفلا موي هللا لوسر لخد
 تمقف ًامئاق برشف ... هللا لوسر يلع لخد

 هتعطقف اهيف ىلإ
 «مئاق وهو اهنم برشف ... هللا لوسر يلع لخد

 ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد

 ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد

 يوارلا

 بلاط يب نب يلع
 كلام نب سنآ

 ريشب نب نامعنلا

 ةريره وبآ

 نيصح نب نارمع
 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 يقرابلا ةورع

 نصع نب ةشاكع

 ةريره وبآ
 نافع نب نامثع

 رمع نب هللا دبع
 يرصعلا ةديزم

 میلس ما
 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع



ofةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهنيب تلخد ءةلضافتم مهاردب مهارد

 ځو ىلصو هنم لکا مث ماعطل هللا لوسر يعد

 ًاضوتي

 اهلفن «يسلا نم ةآرما ةملس ىلإ ركب وبأ عفد
 قيتعلا ىلإ ثاريملا عفد

 ةعازخ نم ربكلا ىلإ ثاريملا عفد

 الیل رکب وبا نفد
 اليل ةمطاف يلع نفد

 رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد

 يذمي لحف لكو يذملا كاذ

 لزنأ وأ تعب مويو «هيف تذِلو موي كاذ
 .اريثك هللا نوركاذلا

 هئاسن نع هللا لوسر حېذ

 موي هللا لوسر انع حبذ

 يف ميهاربإ مهلفكي نينمؤملا يرارذ

 همأ ةاكذ نينجا ةاكذ

 وأ رعشأ «همأ ةاكذ نينجا ةاكذ

 يفخلا داولا كلذ

 نجلا مهيف كرتشي نيذلا

 ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأ نم ءزج نمؤملا ايؤر

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رپاج

 قيدصلا ركب وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةديرب

 قيدصلا ركب وبأ

 بلاط يبآ نب يلع

 ورمع نب هللا دبع
 يراصنألا دعس نب هللا دبع

 ةداتق وب

 يردخلا ديعس وب

 ةريره وبأ
 هللا دبع نب رباج

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 ةشئاع

 يليقعلا نيزر وب

 ةحفصلا
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 YoY باتكلا يف ةدراولا رائآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ٠ ٩٦٤١ باطخلا نب رمع كربقب ترمأو كلام نهتثرو الإو نهعجار

 ٠٠٠١ هللا دبع نب رباج ارا سان یآر

 ۲۸۲ بزاع نب ءاربلا هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ينلا تيأر

 ۲۹۸ ۰ رجح نب لئاو هيتبکر عضو دجس اذ ينلا تیار
 ٣٤۷ ةعادو يبأ نب بلطملا هفاوط نم غرف نيح ينلا تيأر

 ل راندا تيل لل ينا تبار
 ٦٩۳ هللا دبع نب رباج ةرمجلا يمري ينلا تيأر

 ٦٦۲ رمع نب هللا دبع هملتسي ينلا تيأر

 ۳٤١۸  ةعادو يبأ نب بلطملا نكرلا وذح يلصي ينلا تیأر

 ٠۹٩۱ بلاط يبآ نب يلع نهقرأ نأ تيآر

 4 كلام نب سنأ ةمامعلا ضقني ... هللا لوسر تيأر

 ۳۸۱  بزاع نب ءارلا ةالصلا حتتفا اذإ هلا لوسر تيأر

 ۲ كلام نب سنأ ًاضوت هللا لوسر تبار

 -۸ يفقثلا سيو حسمو اضوت هللا لوسر تیار
1۱۹ 

 ٠ ٠۳ ليفطلا وبأ فوط هللا لوسر تیار
TE 

 نب رمع لعف هللا لوسر تیار الخطاب  ٠٠١

 بزاع نب ءاربلا َرَأ مل ءارمح ةلح يف هللا لوسر تيأر ٠۹۲۷

 ۲۰۱١-  باطخلا نب رمع ابأو ء«هسفن نم دوقلا ىطعي هللا لوسر تيأر



Yotfةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 قزلی هللا لوسر تیأر

 نييروجلا ىلع حسم هللا لوسر تيأر

 ریبکتلاب طحنا ...لوسر تیأر

 يتداسو تحت نم عزتنا باتكلا دومع تيأر

 ةورملا ىلع هنع رصقي هتيأر

 كرمأ «كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا انبر

 :لوقي نم انمف هللا لوسر ةجح يف انعجر

 تسب تیمر

 ال ضئاح یهو ًاثالث هتأرما قلطي لجرلا

 ۰ كلذب دتعي

 ءاسنلاو لاجرلا نم ىنز نم ىلع قح مجرلا

 ةلبقلا يف هللا لوسر صخر

 رطضملا عئاجلل هللا لوسر صخر

 مئاصلل ةلبقلا يف صخر

 لزعلا يف ةصحخرلا

 لوألا حاكنلاب درلا

 بنیز هتنبا هللا لوسر در

 -ًامالغ هنبا نامعنلا لحن ةصق يف- هدر

 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 يرعشألا ىسوم وبأ

 كلام نب سنأ

 ةمامأ وبأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 ءادردلا وبأ

 كلام نب دعس

 رمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 يردخلا ديعس وبأ

 (لسرم) ءاطع

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نباو يلع

 بلاط يبا نب يلع

 سابع نب هللا دبع
 ريشب نب نامعنلا



 .باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 -نيمالغلا دحأ يلع عيب ةصق يف- هدر «هدر

 لوألا حاكنلاب اهدر

 دیدج حاکنب هيلع اهدر

 ليعامسإ دلو نم ةبقر

 ىشمو فصلا نود هدحو عکر

 نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا
 تدجوف دمحم عم ةالصلا تقمر

 رکب يهو هتتبا لجر جوز

 نآرقلا نم كعم اجب اهكتجوز

 توملا ركذت اهنإف ءروبقلا اوروز

 لجو زع هللا ىلإ رظنلا ةدايزلا

 ةقيقعلا نع هللا لوسر لئس

 يلا ءوضو نع لئس
 هب سأب ال :لاقف «ضیمحتلا نع رمع نبا لأس

 ريا سيل :هيلع ارقف ؟نامبإلا نع يلا لاس

 مظعا سانلا يأ ينلا تلأس
 لوسر ناك يتلا مايألا رثكأ) .دحألاو تبسلا

 (اهموصي هللا

 ينتعجوأ مأ نبا اي هللا ناحبس

 كدمججو مهللا كناحبس

 يوارلا

 بلاط يبا نب يلع

 سابع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 بویأ وبآ
 ةركب وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 (لسرم) ءاطع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 بلاط يبا نب يلع

 رمع نب هللا دبع
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 تنأ الإ هلإ ال كمحبو مهللا كناحبس

 لظ ال موي هلظ يف هلا مهلظي ةعبس

 لعجو «ليخلا نيب هللا لوسر قبس
 ةداعسلا مه تقبس

 لبق تومرضجب وأ تومرضح نم ران جرختس

 ءامسلا يف يلا عم دجس

 هللا لوسرل ناک بتاک لجسلا
 رازإلا دج مل نمل ليوارسلا

 باذعلا نم ةعطق رفسلا
 مزمز نم هللا لوسر تیقس
 هذه لس

 ماق هدمح نمل هللا عمس

 نم هعمسأ لو «لضفلا نم كلذ تعمس
 تافرعب بطخ هللا لوسر تعمس
 ًاعیج امهب یلی هللا لوسر تعمس
 يتلا نفد يف «ليللا رخآ نم ياسا توص انعمس
 متمغر نإو «مكيبن ةنس

 بکر مث .ةنس

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بیذهت

 يوارلا



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ريشب نب نامعنلا مهنیب وس

 ةريره وبأ ران نم ناراوس

 ةشئاع برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا

 بلاط يب نب يلع ضوضع نامز سانلا ىلع يتأيس

 كيتع نب رباج نوضغبم بکر مکیتأیس

 ةريره وبأ نوملعي امی نولمعي ءافلخ يدعب نم نوکيس

 ةشئاع لوسر نم وأ هللا لوسرب لغشلا

 كلام نب سنأ يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش

 هللا دبع نب رباج يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش
 هللا دبع نب رباج دودحلا تعقو اذإف «مسقي ل اميف ةعفشلا

 هللا دبع نب رباج ءدودحلا تعقو اذإف «مسقي م اميف ةعفشلا

 تفرصو

 ةماثج نب بعصلا مرح وهو شحو رام قش
 دوعسم نب هللا دبع همأ نطب يف يقش نم يقشلا

 تباث نب ناسح سر ادم نأ هللا نذإب تدهش

 فوع نب نمحرلا دبع رمح هب يل نأ بحأ ام ةيلهاجل ا يف افلح تدهش
 معلا

 ديز نب ةماسأ نأ بحاف «لامعألا هيف عفرت رهش

 صاقو يبآ نب دعس ينعي ءاذكهو اذكهو اذكه رهشلا



o4۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يرارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ةرکب وب ناصقني ال دیع ارهش

 ةشئاع هموص دسفي باشلاو «هبرإ كلي خيشلا
 ةباحصلا ضعب رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا
 فوع نب نمحرلا دبع رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا

 رمع نب هللا دبع «همايصب رمأو ءاروشاع يلا ماص
 سابع نب هللا دبع دیدکلا غلب یتح ماص
 هللا دبع نب رباج هيلع يلصو «ثرو لهتسا اذإ يصلا
 ةريره وبأ دج مل نإو «ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا

 كلام نب سنأ هضرم يف ةباين ركب وبأ ةالص
 دعس نب لهس جرخ امل ةباين ركب وبأ ةالص
 رمع نب هللا دبع ىنثم ىنثم راهنلاو ليلا ةالص
 كلام نب سنأ فصلا فلخ اهدحو ةأرملا ةالص
 ديز نب ةماسأ كمامأ ةالصلا
 رمع نب هللا دبع لو نذؤي لو ءاشعلا ىلص مث ةالصلا
 ةبعش نب ةريغملا يف ةباين رجفلا فوع نب نمحرلا دبع ةالص
 رفسلا
 ةريره وبأ نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 ينزملا فوع مرح ًاحلص الإ ءنيملسملا نيب زئاج حلصلا
 ًالالح
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ثريوحلا نب كلام يلصأ ينومتيأر امك اولص

 بلاط يب نب يلع ًاتس هيلع ربکو ةداتق يبآ ىلع ىلص

 باطخلا نب رمع رمع هيلع یلص

 يعازخلا ةملسم اذه مکموي متمص

 سابع نب هللا دبع ٠٠ بيصن مالسإلا يف امه سيل يتمأ نم نافنص

 سابع نب هللا دبع دوهيلا اوفلاخو رشاعلاو عساتلا اوموص

 ةريره وبأ ‹هتیؤرل اورطفآو هتیؤرل اوموص

 سابع نب هللا دبع ناف ءهتیؤرل اورطفآو هتیؤرل اوموص
 ةملس مأو ةشئاع هلک نابعش ينلا مايص

 ةريره وبأ نابعش فاصتنا دعب مايصلا

 هللا دبع نب ريرج  رهدلا مايص ؛رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 نابوث مايأ ةتس مايصو رهشأ ةرشعب ناضمر مايص

 مايص كلذف «نيرهشب

 نابوث ةتس مايصو «رهشأ ةرشعب ناضمر رهش مايص
 رمع نباو ةريره وأ ميغلا موي مايص

 صاعلا نب ورمعو
 ةشئاعو ةيواعمو سنأو

 ءامساو

 ةداتق وبأ رفكي نأ هللا ىلع بستحأ «ةفرع موي مايص

 رماع نب ةبقع تن هب حض

40 
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 رثألا وأ ثيدحلا

 نم ةيشلاو .نأضلا نم ةعذحلاب اوحض

 ثروي الو ثري الو هيلع ىلصي ال لفطلا

 ناتضيح اهتدعو «ناتنث ةمألا قالط

 ةدحأو ثالثلا قالط

 رهاط يهو ةقيلطت اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 ءرهاط يهو اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 يهو هتأرما رمع نب هللا دبع قلط

 ينلا دهع ىلع ًاثالث يتارما تقلط

 ةنس ربيغل تعجارو ءةنس ريغل تقَلط

 ةالص تيبلاب فاوطلا

 «ماشلل ىبوط «ماشلل ىبوط
 اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهآ هللا لوسر لماع

 موي هبابحأ عم وهو «هللاب هنظ دنع دبعلا
 مسلا نم ءافش يهو «ةنحلا نم ةوجعلا

 ةقلطملا ةعلتخملا ةدع

 ةضيح ةعلتخملا ةدع

 ةضيح ةعلتخملا ةدع

 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت

 يوارلا

 (لسرم) لوحکم

. 

 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 يمليدلا زوريف

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع

 سابع نب هللا دبع

 تباث نب دیز

 (لسرم) رفعج وبآ

 ةريره وبأ

 رباجو دیعس وبآ

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةضيح ةعلتخملا ةدع

 ةرحلا ةدع دلولا مأ ةدع

 نابعش ةدع

 ضیح ثالث اهتدع

 ربقلا باذع

 ًالوح اهفرع

 اهيغاب ءاج نإف ةنس اهفرع

 همأ ةبصع هتبصع

 ًاشبك اشبك نیسحلاو نسحلا نع قع
 ؟ناربنلا هذه متدقوأ مالع

 ةرطفلا ىلع

 لوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقملا ىلع

 يدؤت یتح تذخا ام ديلا ىلع

 سانلا نم ةقرف ريخ ىلع
 هناسل هنع نيبي ىتح ةلملا هذه ىلع

 ماشلاب مکیلع
 ؛مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلع

 اهولبقاف

 امهقلطف هل نيتأرما ىلإ رمع دمع

 يوارلا

 نافع نب نامثع

 صاعلا نب ورمع

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نباو يلع

 ةريره وبأ

 بعك نب يب
 ينهجلا دلاخ نب دیز

 ماشلا لهآ نم لجر
 (لسرم)

 سابع نب هللا دبع

 عوكألا نب ةملس

 كلام نب سن

 ةشئاع

 بدنج نب ةرمس

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 هللا ديع نب رباج

 ةشئاع



Yoo 

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةجح يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 دبألل مأ انماعل هذه انترمع

 تناک اھلک ہرّمُع
 ليللا لبق هرخآ يف عفري مويلا لمع
 هضقنت لاق هنآ يښلا نع

 نيبروجلا ىلع حسم هنأ ينلا نع

 ضرألا ءارك نع
 لاقي ةمايقلا موي ءاول هل عفري رداغلا

 تيما لسغ نم لسغلا

 تيملا لسغ نم لسغلا

 داوسلا اوبنتجاو ٠ء يشب اذه اوريغ

 مرح دق هللا لوسر نإ :لاقف ينلا يدانم اناتأف

 يبرل ًادجاس رخاف شرعلا تحت يتآف

 هيلع یلصف هربق یتاف

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 كلام نب سنأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 جیلخ نب عفار
 رمع نب هللا دبع

 ناميلا نب ةفيذح

 سيق تنب ةمطاف

 یفوأ يبأ نبا
 ريشب نب نامعنلا

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع



 YooY باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةكمب ماجا دجو مث « هللا لوسر امهفلحاأف

 هشرع ىلع وهو لجو زع يبر ىلع لخداف
 رتوت ةعكر لصف حبصلا تفحخ اذإف

 ءاش نإ اهقلطيلف ترهط اذإف

 اهرهطل اهقلطيلف ترهط اذإف
 ىلع ًاقح ناک هللا دمحو مكدحآ سطع اذإف

 رجه لالق لثم اهقبن اذإف

 «مههوجو ىلع نودجسي هعم نمو وه اذإف

 نومعزیو

 ةيكاب نیکبت الف بجو اذإف
 ماقأو نذاف

 تاروجأم ريغ تاروزأم نعجراف

 نهرئاس قراف
 هراد يف يبر ىلع نذاتساف

 هپ اوحبصتساف

 نيتس نيب رمت نم ًاقسو معطأف

 درفل ةالص ال هنإف كتالص دعأف

 يلع اهوضرعاف

 هبوث هيل درف يښلا هرقاف

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 ةعصعص نب كلام

 ةريمع نب يدع

 كيتع نب رباج

 رمع نب هللا دبع

 بلاط يبآ نب يلع

 يمليدلا زوريف

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 نابيش نب يلع

 هللا دبع نب رباج

 لیبحرش نب دابع

 ةحفصلا
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Yootةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 نمف قلطنا :لاقيف «يتمآ يتمآ بر اي لوقاف
 ا ناک

 هللا ين نبا هللا ين نبا فسوي سانلا مرکاف

 ًاضوتي ملو لكأف
 هناکم ًاموی موصأ نکلو :لاقو «لکأف

 ا ةدعلا اولمكأف

 نابعش ةدع ةدعلا اولمكأف

 نیثالث اولمکاف
 نابعش ةدع اولمكأف

 نابعش ةدع اولمكأف

 نیڻالث نابعش ةدع اولمكأف
 ءاطعب هل رمأ مث كحضف هيلإ تفتلاف

 مجري نأ هب رمأف

 لقعلا فصنب مه رمأف
 موصيو فكتعي نأ يلا هرمأف

 موصي وأ ةبقر قتعي نأ هرمأف

 يوارلا

 كلام نب سنآ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 بيسملا نب ديعس
 (لسرم)

 هللا دبع نب ریرج

 ةريره وبأ

 ةحفصلا



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ءوضولا ديعي نأ هرمأف
 هب يفي نآ هرمأف

 موصي نأ هللا لوسر هرماف

 لجرلاب ادیت نآ اهرماف
 دتعت نأ اهرماف

 دعقت تناك يتلا مايألا دعقت نأ اهرمأف

 مدلا ناكم اولعجي نآ يلا مهرمأف

 دهاجف كل انذأ نإف

 يب یءارتی ال ناطیشلا نإف

 ينوكتي ال ناطيشلا نإف

 همآ ةاکذ هتاکذ نف

 نبل هيف بالح هيلإ برق هللا لوسر نإف

 هولتقاف ةعبارلا يف داع نإف

 هنم ساوسولا ةماع نإف

 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ نإف
 اتيش اهنمٹ نم یضق ناک ناف
 هلام رطشو اهوذحخآ انإف

 يبرل ًادجاس عقاف شرعلا تحت يتاف قلطناف

 يوارلا

 باطخلا نب رمع



CODÎ 

 رثألا وأ ثيدحلا

 رطفأ مث ديدكلا غلب ىتح ماص هنإف

 يب هبشتي نأ ناطيشلل يغبني ال هنإف

 موصأ نذإ ينإف

 ءاسنلا قلطت نأ هللا رمأ قلا ةدعلا كلتف

 معن : لاق ؟هثلثف

 ینتهنو ءانإلا تبذجف
 ماعطلا مرحب ال هنإف لوألا امأف «نارجف رجفلا

 اهدي برضي هللا لوسر لعجف

 هعم انسلجو ةلبقلا لبقتسم ينلا سلجف

 ةروع ذخفلا

 انتاهمأو انئابآب كانيدف

 مث لوقی نآ هللا ءاش ام لاقف .یحض عجرف

 اهحاکن ينلا درف

 ًاقسو يناطعاو يبوث يلع درف

 .هدرف
 ةقدصلا هذه هللا لوسر ضرف

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 ةلثاو

 رمع نب هللا دبع

 كلام نب بعك

 ةبيبح مأ

 ثراحلا تنب ةيريوج

 سابع نب هللا دبع

 نابوئ

 بزاع نب ءاربلا

 رمع نب هللا دبع

 دهرج

 قيدصلا ركب وبأ
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 لیبحرش نب دابع
 ريشب نب نامعنلا

 سابع نب هللا دبع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 قح ةعرفلا

 ةرم لوأ يف هيدي عفرف

 دعي مل مث «ةرم لوأ يف هيدي عفرف

 ةدحاأو ةرم هيدي عفرف

 نم متاخب رمأ مث «لعف ام يردن الف هب یمرف
 هيف شقني نأ رمأف ةضف

 ةضف وأ قرو نم ًاتاخ ذختاو هب ىمرف
 ليللاب لجرلا ربقي نأ ينلا رجزف

 هللا لوسر يشاجنلا اهجًوزف
 هللا لوسر تکسف
 نورظنی سانلاو هنم برشف

 ميمغلا عارك غلب ىتح ماصف
 (ةزمح ىلع يأ) هنفدو هيلع یلصف

 ةرم الإ هيدي عفر ملف ىلصف

 كمأ نع يموصف

 لاوش نم مايأ ةنس مايص لضف

 لاوش نم مايأ ةنس مايص لضف

 تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف

 ةورملاو افصلابو تيبلاب ةرمعلاب اولهآ نيذلا فاطف

 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع
 دوعسم نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 هللا دبع نب راج

 ةبيبح مأ
 كلام نب بعک

 ةنوميم

 هللا دبع نب رباج

 ينلا باحصأ نم لجر

 دوعسم نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

Yoo 
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 رثألا وأ ثيدحلا

 هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك رطفلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 (لسرم) يرهزلا
 ديزي دبع نب ةناكر «هنع هللا يضر رمع نمز يف ةيناثلا اهقلطف

 ةثلاثلاو

 هللا لوسر هرمأی نأ لبق ءًاثالث اهقلطف

 نهتدع لبق يف نهوقلطف
 نيثالث نابعش اودع ينعي «نيڻالث اودعف

 نیثالث نابعش اودعف

 اهجوزتف امهنیب هللا لوسر قرفف

 هلبقو هقنتعاف هبوث رجب ينلا هيلإ ماقف

 هلجرو هدي اولبقف

 ینشتس | دقف

 زعملا نم عذج هنإ :تلقف
 ام ةقدصلا نم ذخأي نأ يغبني ال ريقفلا

 هنم لکا ناو لکف
 موتکم مأ نبا نذؤی یتح اوبرشاو اولکف
 ةرمعب لهأ نميف تنكف

 روج ىلع دهشآ ال ينإف «نذإ يندهشت الف

 روج ىلع يندهشت الف

 رمع نب هللا دبع

110¥ 



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 يريغ اذه ىلع دهشأف روج ىلع يندهشت الف
 مكدحا ارقي نأ الإ اولعفت الف
 ادحأ ارمآ تنك ولف اولعفت الف

 هوبرقت الف

 هرعش نم نذخآأي الف

 ًامد اهب كفسي نأ دحأل لحب الف

 ًائیش هرشب الو «هرعش نم سی الف

 ركب وبأ يلا دعب متاخلا سبلف

 هعاتم قرحجب رمأي ملف

 ةرم الإ هيدي عفري ملف

 ةضيرفلا وه ناك «ناضمر ضرف املف

 ةالص يف دم رمع ناک املف

 انجح هللا ىضق دقو ءةبصحلا ةليل تناك املف

 قيقر اهنآ تيأر تیلو املف

 این هلف

 لمحي الو «برشیلو بلتحیلف

 نمو اهرکذي نيح اهلصيلف

 ٍ جرفلاو مفلا

 يوارلا

 ريشب نب نامعنلا

 يلا باحصأ نم لجر

 ةملس مآ

00۹ 

 ةحفصلا
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 رثألا وأ ثيدحلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 هللا دبع نب رباج ام هللا لوسر اي هللاو :لاق ؟اه تددعا امف

 اه تددعأ

 ةالصلا ميقت :لاق ؟مالسإلا عئارش امف

 -ةفرع موي موص نع يأ- يناهنف

 یضم ءاش نإ رایخ اب وهف

 ةريره وبأ شرعلا قوف بوتكم وهف

 هتوم دعب نم ةرح يهف

 اهعم اهلثمو ءةفدص هيلع يهف

 اهعم اهلثمو هل يهف

 ةئاجب يلا هادوف

 -نيملسملا دالوأ يآ - ةنجلا يف

 رفسلاو رضحلا يف
 ةعذج نورشعو «ةقح نورشع ًاسامخأ اطنلا يف
 قدصتي اضئاح هله يتاي يذلا يف

 ةعذج نورشعو ءةقِح نورشع اطا ةيد يف
 لوا قايرت اهنأ وأ«ءافش ةيلاعلا.ةوجع يف

 مرحلا مايص لضف يف

 باطخلا نب رمع
 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ةريره وبأ

 ةمثح يبأ نب لهس
 ةشئاع

 ءادردلا وبأ

 دوعسم نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع
 ةشئاع

 نمحرلا دبع نب ديح

 (لسرم)

1۰۲ 



 Ca باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

  يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 يلذهلا ةشيبن عرف ةمئاس لك ف

 يلذملا ةشيب عرف -متغلا نم- ةمئاس لك يف
 ةريره وبأو ةفيذح لسرئو هل نذؤيف موقيف ًادمحم نوتایف

 سابع نب هللا دبع تيبلاب فاوط هيزجب ؛عتمتملاو درفملاو نراقلا

 لبج نب ذاعم يتبحم تبجو :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 لبج نب ذاعم ربانم مه يلالج يف نوباحتملا :ىلاعت هللا لاق

 مهطبغي رون نم
 سابع نب هللا دبع ءافش نكي وأ هللا مهلتق «هولتق

 كلام تنب ةليوخ نيتس هنع اهب يمعطأف يهذا «تنسحأ دق

 يعجراو ءانيکسم

 بلاط يبآ نب يلع قيقرلاو ليخلا نع توفع دق
 سابع نب هللا دبع نيريعبلا نم ًاريخ ریعبلا نوی دق
 ةشئاع ةنيدملا ةئراح نب ديز مدق

 ةدرب وبأ مالس نب هللا دبع تيقلف ةنيدملا تمدق

 سابع نب هللا دبع ةمليغأ ةفلدزملا ةليل هللا لوسر انمدق
 ةشئاع يناثلا مث هيف انآ يذلا نرقلا

 رمع نب هللا دبع فاطف ةرمعلاو جحلا نيب نرق

 دوعسم نب هللا دبع مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق

 ةحفصلا
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YoYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ٠ ۲۰٠٦ باطخلا نب رمع مدلا طيِشت الو لقعلا بجوت ةماسقلا

 ٠۳١۷ دوعسم نب هللا دبع ةرشع هلعجف ريخلا هللا مسق

 ۲۲۹۱  يردخلا دیعس وب ًانينت نيعستلاو ةعستلا ةصق

 ۱۷١١ سابع نب هللا دبع هتقان هتصقو يذلا مرحلا ةصق

 ٠١١١ سابع نب هللا دبع نينعالتملا يف ينلا ىضق

 ۷۸۸ دوعسم نب هللا دبع قشاو تنب عورب يف هب یضق

 1۸١۷ سابع نب هللا دبع ام ىدوب :لتقي بتاکملا ةيد يف هللا لوسر ىضق

 ۲۰٤۲۸- باطخلا نب رمع مهرد ةئامنامشب يسوجملا ةيد يف رمع ىضق
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 A نامثعو رمع ملسملا ةيد ثلثب ينارصنلاو يدوهيلا ةيد يف ىضق

 ٠٣۰ بلاط يپآ نب يلع امك امھسہلپ «داسف نیفحلا عطق

 ۳4۷ یفوأ يبأ نبا هلل دمحلاو هللا ناحبس لق

 00 باطخلا نب رمع ةجحو ةرمع لق

 -۱۷۹۱ كلام نب سنا بطرو رسب :لاق ؟وه ام :كلام نب سنأل تلق
14۲ 

 ۱۱۰۸ سابع نب هللا دبع مالتحالاو فاعرلاو ءيقلا

 ٠١٠١ هللا دبع نب رباج يدوهي ةزانجل رباج مايق

 ٠ ۱۸۷١ رمع نب هللا دبع رانید فلأ ىلع ًامالغ بتاک

 11۲٤4 ةريره وبأ هصصق يف لوقي ةريره وبأ ناک

 -۲۷۱ هللا دبع نب رباج كرت هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناک



 نأ دارأ اذإ ناک
 هئاسن نیب عرقأ ًارفس دارآ اذإ ناک

 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 بنج وهو ماني

 أدب ةبانحلا نم لستغا اذإ ناك

 اهعجترا مث «هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك

 نايفس يبأ ىلإ نورظني ال نوملسملا ناك

 ا هللا لوسر دهع ىلع نورجاؤي سانلا ناک
 تانايذالا ىلع

 ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك
 جرفو هتي للخ اضوت اذٳ يڼلا ناک

 رمأي يلا ناک

 لبقي ينلا ناک

 ارقي ىنلا ناک

 اهيأاي لق برغم ا يف ارقي ينلا ناك

 رطفلا

 ليللا ب رهظلا يف

 ةالصلا زجوي ىنلا ناك

 هصف قرو نم ينلا اخ ناک

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 ريبزلا نب ةورع

 نيصح نب نارمع

 سابع نب هللا دبع

 جیدخ نب عفار

 دعس نب لهس
 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 ةرمس نب رباج

 رمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

Yo“ 

 ةحفصلا
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o4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 رجح نب لئاو نيلاضلا الو أرق اذإ هللا لوسر ناك

 يردخلا ديعس وبأ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ هللا لوسر ناک

 بلاط يبأ نب يلع ةالصلا ىلإ ماق ذإ هللا لوسر ناك

 ةشئاع ىلص «فكتعي نأ دارأ اذإ هللا لوسر ناک

 ةشئاع رجفلا ىلص «فكتعي نأ دارأ اذإ هللا لوسر ناک

 سابع نب هللا دبع ملتسا اذإ هللا لوسر ناک

 ةشئاع للخ ًاضوت اذإ هللا لوسر ناک

 ةريره وبأ مأ نم غرف اذإ هللا لوسر ناک

 ةشئاع داراف ءًابنج ناک اذإ هللا لوسر ناک

 ةريره وبأ عضوت ىتح سلجي م ةزانجلا عم ناك اذإ هلا لوسر ناک

 ةريره وبأ ةالصلل رک اذإ هللا لوسر ناک

 قيدصلا ركب وبأ هولتقا :لاق نیح اذهب ملعأ هللا لوسر ناک

 سابع نباو رمع نبا نيلجرب الإ راطفإلا ةداهش زيجي ال هللا لوسر ناک

 ةشئاع نع افشاک اعجطضم هللا لوسر ناک

 ةملس مأ لوأ :مايأ ةثالث مايصب رمأي هللا لوسر ناك

 ةشئاع رخاوألا رشعلا يف دهتجج هللا لوسر ناك

 كلام نب سنأ يبصلا ءاکب عمسي هللا لوسر ناک

 ةزرب وبأ لجرلا فرصنيف حبصلا يلصي هللا لوسر ناك

 ةصفح نینثالا موصي هللا لوسر ناک

 ةشئاع نینثالا موصی هللا لوسر ناک



 Yoo باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 -۸ ةشئاع انرمأیو «ءاروشاع موصی هللا لوسر ناک
110۹ 

 ةشئاع تبسلا رهشلا نم موصي هللا لوسر ناک

 114٤ نينثالاو دحألاو

 14 ةشئاع «تبسلا :رهشلا نم موصي هللا لوسر ناک

 1۹۸ ةنوميم يعم عجطضي هللا لوسر ناک

 ٠ ۱٤١- رمع نب هللا دبع ًارقيف «نآرقلا أرقي هللا لوسر ناک

]3 

 ٤٤١- ةرمس نب راج رصعلاو رهظلا يف ارقي هللا لوسر ناک
AkÎ 

 دوعسم نب هللا دبع :لوقي نأ هيلع دتشي دوعسم نب هللا دبع ناک

 ۳۱۸ لوسر لاق

 ٠۲٤۳ باطخلا نب رمع ةفرع موي موص نع یهنی رمع ناک
 -۲۱۷۹ يليقعلا نيزر وب ءاوه هتحت امو «ءاوه هقوف ام ءامع يف ناک

11۸۰ 

 ٠ ٠١١١ يرافغلا كلام وبأ ةعستب ىتؤي دحأ ىلتق ناک

 (لسرم)

 ٠١۹۲۰ يرعشألا یسوم وبآ فقلا ةصق يف هتبكر نع ًافشاك ناک

 ۱۲۹۰ نیصح نب نارمع هریغ ءيش الو ناک

 ۸ ةرمس نپ راج ةالص يلصي الو ءةالصلا ففخب ناك

 ۲ كلام نب سنأ عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «يلصي ناک
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 رثألا وأ ثيدحلا

 موصي ام رثكأ دحألا مويو تبسلا موصي ناك

 مايألا نم

 هیتبکر لبق هيدي عضی ناک

 عبر نم لستغي ناک
 ب امھیف ارقي ناک

 ًاماحز هيلع دجو ناف نکرلاب ری ناک
 مانيو «هشلث موقيو «ليللا فصن ماني ناك

 «هسدس

 ميهاربإ ىلع خفني ناک

 يف شیرف هموصت ءاروشاع موی ناک
 تقدصتو هرعش تقلح ءًأدلو تدلو اذإ تناک

 تامرح نحنو انب نورم نابکرلا تناك
 ءاسنلا ةعتم مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك

 ةصاخ دمغ باحصأل ةعتملا تناك

 ةصاخ انل ةعتملا تناك

 عاملا ريعتست ةيموزخ ةأرما تناك

 ءامسلا يف هللا يحكنأ لوقت تناك

 :لوقتو يبلا جاوزأ ىلع رخفت بنيز تناك

 نکجوز

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ةحفصلا

3۹۷۸ 

1¥ 
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 ¥ Yo باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةبراقتم ركب يبأ ةالص تناك

 اندحأ قلطنيف «ماقت رهظلا ةالص تناك

 ةبراقتم هللا لوسر ةالص تناك

 هعوکرو هللا لوسر ةالص تناک

 ةبراقتم هللا لوسر ةالص تناک

 ةضف نم هللا لوسر فيس ةعيبق تناك

 رانيد ةئامنامث هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك

 يتليل تناك

 عاتملا ريعتست ةيموزخ تناك
 يف ةرمعلا نأ نوري اوناك

 هللا لوسر توص عمسأ ينك

 سنأل هعفد يذلا ركب يبأ باتك

 ةقدصلا يف هللا لوسر باتك

 باطخل ا نب رمع باتک
 تاومسلا قلخب نأ لبق قتالخلا ريداقم هللا بتك

 ًاميظع اباتك مزح نب ورمعل ينلا بتك

 صاعلا نب ديعس ىلإ ةيواعم بتك

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 بزاع نب ءاربلا

 كلام نب سنأ
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 رثألا وأ ثيدحلا

 لزعلا ةهارك

 لزعلا هرك
 ناجرهملاو زورينلا موي موص اهرك

 بوقعي نب فسوي :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا

 ًايح هرسکک تیما مظع رسک

 نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك

 كنيم نع يرفك
 ةثالث يف هللا لوسر نفك

 همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك

 هاوبأو «ةرطفلا ىلع همأ هدلت ناسنا لك

 اموی نیثالث صقنی ال مارح رهش لک

 سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش لك

 سیکلاو زجعلا یتح «ردقب ءيش لک

 در وهف انرمآ هيلع سیل لمع لک

 هعباس موي هنع حبذُت «هتقیقعب ةنيهر مالغ لک
 مذجأ وهف ؛هللا دمحجب هيف ادبی ال مالک لک
 مارح رکسم لک

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 يلعو ركب وباو رمع
 رمع نباو دوعسم نباو

 دوعسم نباو يلع
 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 رماع نب ةبقع

 سابع نب هّللا دبع
 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ةركب وبأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 مارح رکسم لک

 نمؤم لک ىلع مارح رکسم لک
 ركسملا برشي نِ ًادهع هللا ىلع نإ «مارح رکسم لک

 لح دقف تیبلاب فاط نم لک

 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 هل قلخ امل رسیم لک
 هسلجم يف دحأ نهب ملكتي ال تاملک

 هسلج يف دحأ نهب ملتي ال تاملک

 لطاب اهب ديرأ قح ةملك

 ىلع ناتفيفخ «نمهرلا ىلإ ناتبيبح ناتملک
 تبصأ ام ناکم اموی مصو هلک

 مآ نبا نذؤي یتح اوبرشاو اولک
 تسل ينإ لاق ؟تنآ لکا الآ :اولاق ءاولک

 همآ ةاکذ هتاکذ ناف «متثش نإ هولک

 كيلع الو كل ال تبسلا موي مايص نإف يلك

 ةنحلا نم ةوجعلاو ءنملا نم ةأمكلا

 بتاکم نم نبجتحب ال ينلا جاوزآ نک
 دلو اذِإ انک

 يوارلا

 دوعسم نب هللا دبع

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 هللا دبع نب رباج

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 نيصح نب نارمع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 بلاط يب نب يلع

 ةريره وبأ

 بيسملا نب ديعس
 (لسرم)

 ةشئاع

 نافع نب نامثع

 يردخلا ديعس وبأ

 ءامصلا

 ةريره وبأ

 يلا جاوزأ
 ةديرب

9۹ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 2

 رجفلا ةالص يف ىنلا فلخ انك

 يشغن نحنو لكأن هللا لوسر دهع ىلع انک

 ضرألا ذخان هللا لوسر نامز يف انک

 اهانخبطف ارح انبصاأف ينلا عم انك

 هللا لوسر دهع ىلع رباخن انک

 انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك

 انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك
 كلذ غلبف هللا لوسر دهع ىلع لزعن انک

 ناک ولف لزنی نآرقلاو لزعن انک

 ماق اذإف ,دجسملا يف هللا لوسر عم دعقن انك

 هذه مهو «هذه انل نأ ىلع ضرألا يركن انك

 نع تلزن تضح اذإ تنك
 ةحلط ابأو ةديبع ابأ يقسأ تنك

 هللا لوسرو انآ لنستغا"تنک
 ينارج درب هيلعو ينلا عم يشمأ تنك

 هللا لوسر نم تعمس اذإ الجر تنک

 يوارلا

 تماصلا نب ةدابع

 رمع نب هللا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 هللا دبع نب رباج

 صاقو يأ نب دعس

 صاقو يبأ نب دعس

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 جیدخ نب عفار
 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 بلاط يبا نب يلع
 ميكع نب هللا دبع مكاتأ اذإف «ةتيملا دولج يف مكل تصخر تنك

 اوعفتنت الف يباتک

 ةحفصلا

۳۹ 



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 عسوأ دق هللا نإو ءنارقإلا نع مكتيهن تنك

 رخلا

 اهوروزف ؛روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 يآ يف وأ «نيتبرخلا يآ يف ؟تلق فيك

 هل لج ال وهو هئروي فيك

 عساتلا نموصأل لباق ىلإ تيقب نشل
 عساتلا نموصأل ؛لباق ىلإ تيقب نئل

 مسإلا هرك هنأكو قوقعلا بحأ ال

 تناك اهنا لجأ نم هللا لوسر یھنأ يردأ ال

 روج ىلع دهشأ ال

 مايصب الإ فاكتعا ال
 مايصب الإ فاكتعا ال

 اموی موصي ناک «دواد موص نم لضفأ ال
 ًادبأ هسبلا ال

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال

 اهموي رعسب اهتذخأ اذإ سأب ال

 امتقرفتو ءاهموي رعسب اهتذخأ اذإ سأب ال

 ديب ًادي ناک اذإ ساب ال

 يوارلا

 ةديرب

 ةديرب

 تباث نب ةيزخ

 ءادردلا وبأ

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةرمض ينب نم يباحص

 سابع نب هللا دبع

 ربشب نب نامعنلا

 ةشئاع
 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 رمع نب هّللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

o۷1 

 ةحفصلا



Yo¥¥ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ميلس نب رباج نإ «نيبعكلا ىلإ وأ «قاسلا فصن ىلإ ساب ال
 1۸ رتخبتف نیدرب سبل مکلبق ناک نم الجر

 ٠ ٠١١١ رمع نب هللا دبع اقرتفت مل ام ءاهموی رعسب اهذخأت نأ ساب ال

 ۲۰۱ ٠ سجرس نب هللا دبع نم ةأرلاو لجرلا لستغي نأ ساب ال
 ٠۳۷١ يليقعلا نيزر وبأ كلذب ساب ال

 ro لالب رجفلا كل نيبتسي ىتح نذؤت ال

 ۸۱۸ ٠ رمع نب هللا دبع نهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال

 ۸۱۲  دوعسم نب هللا دبع اهجوزل اهتعنتل ةأرملا ةأرملا رشابت ال

 ۱۹۰۸ ریبج نب تاوخ تقتعأف اهب رمأو عابت ال

 :An كلام نب سنأ اورېادت الو ءاودساحت الو ءاوضغابت ال

 ٠ ٠١۹٤ رمع نب هللا دبع رمتب لختلا رمث ؛رمتلاب رمثلا اوعيابت ال
 ٠١۹۲ ۰ ةریرهوبآ هحالصإ ودبي ىتح رمثلا اوعاتبت ال
 ۱۷۱۹ مازح نب میکح كدنع سيل ام عبت ال

 1۸۰ مازح نب میکح هضبقت یتح هعبت ال

 ٠١۹٤١  رمع نب هللا دبع رمتلاب رمثلا اوعيبت ال

 ۱٤١١ سابع نب هللا دبع دحاو دلب يف ناتلبق عمتجتت ال

 ٠ ٠۳٣١ هللا دبع نب ریرج امهاران ایارتت ال

 ۱۳٣١  (لسرم) لوحکم ودعلا ءازإب ةيرذلا اوكرتت ال

 ٠١١ يراصنألا دوعسم وبأ هباص اهيف لجرلا ميقي ال ةالص ئزجت ال

 :VT ةريره وبأ ًاروبق مکتویب اولعجت ال



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 اديع يربق اولعجت ال
 نيب نم مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت ال

 برشت ىتح مايألاو يلايللا بهذت ال

 رامتلا الو ٌرخلا اوبكرت ال

 طقسي ام لكو «لخنلا مرت ال

 ىلإ اوضفأ دق مهنإف تاومألا اوبست ال

 موقت نأ دهاجلا جرح اذإ عيطتست له «هعيطتست ال

 ددشیف «مکسفنا ىلع اوددشت ال

 اونزت الو ءاوقرست الو ءائیش هللاب اوکرشت ال
 روج ىلع يندهشت ال

 ةفرعب ةفرع موي يأ .مصت ال

 انيهنف هلعفن انك انإف اذه عنصت ال

 مهنع اومعطأو مكاتوم نع اوموصت ال

 مكيلع ضرتفا ام يف الإ تبسلا موي اوموصت ال

 مكيلع ضرتفا ام يف الإ تبسلا موي اوموصت ال

 مكيلع ضرتفا ام يف الإ تبسلا موي اوموصت ال

 ضرتفا اميف الإ «تبسلا موي اوموصت ال

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 نايفس يب نب ةيواعم

 يرافغلا ورمع نب عفار

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 لاسع نب ناوفص

 ريشب نب نامعنلا

 سابع نب هللا دبع

YoY 



YoVt 

 مكيلع ضرتفا اميف الإ ؛تبسلا موي اوموصت ال

 ف ال

 مكتالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغت ال
 أ نب ینیتوفت ال

 هجولا اوحبقت ال
 ارس مکدالوأ اولتقت ال

 لالها اورت ىتح رهشلا اومدقت ال

 لالملا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال

 نيمو الو مويب ناضمر اومدقت ال

 طرش اهيف دحألو اهبرقت ال

 لکشأ نإو «ملعت ا الإ نلصفت الو نیضقت ال

 كيلع
 كاذ لقت ال

 قارعلا لهأ رايخ لوحتي ىتح ةعاسلا موقت ال

 ًاعطقم الإ بهذلا اوسبلت ال

 نيزافقلا سبلت الو ةأرملا بقتنت ال

 اهنذإپ الإ رکبلا حکنت ال

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ءامصلا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 سيق تنب ةمطاف

 رمع نب هللا دبع
 ديزي تنب ءامسأ

 ينلا باحصأ ضعب

 ناميلا نب ةفيذح

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 لبج نب ذاعم

 كلام نب نابتع
 ةمامأ وبأ

 يردخلا ديعس وٻأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةهراك يهو اهحكنت ال

 بهتنا نمو «ءراغش الو بنج الو بلج ال

 هتيکزتب يل ةجاح ال

 قوذیو هتلیسع يقوذت یتح ال

 ودع رصح الإ رصح ال

 هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال

 لصن يف الإ قبس ال
 ةقفن الو اه ىنكس ال

 ةقفن الو اه ىنكس ال

 مالسإلا يف راغش ال
 دبألا ماص نم ماص ١

 رطفا الو ماص ال

 یودع ال

 رفص الو یودع ال

 اولعفت ال نأ مکیلع ال

 يوارلا

 نيصح نب نارمع

Yo¥o 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲0۷٦

 رثألا وأ ثيدحلا

 رخآ اموی هناکم اموص ءامکیلع ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةرافك الو هيلع ءاضق ال

 انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال
 هترافكو «هّللا ةيصعم يف الو بضغ يفرذن ال

 نيمي ةرافك

 ني ةرافك هترافكو «بضغ يف رذن ال

 ةيصعم يف رذن ال

 ةيصعم يف رذن ال

 هلا ةيصعم يف رذن ال

 نيمي ةرافك هترافكو «هللا ةيصعم يف رذن ال

 بضغ يف وأ ةيصعم يف رذن ال

 ةيصعم يف الو بضغ بيف رذن ال

 ینکس الو كل ةقفن

 يلوب الإ حاكن ال

 يلوب الإ حاکن ال

 يوارلا

 ةشئاع

 ةريرهوبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع

 ةفينح ينب نم لجر

 (لسرم)

 نيصح نب نارمع

 ةشئاع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نهحرلا دبع نب ةملس وبأ

 (لسرم)

 سيق تنب ةمطاف

 (لسرم) ةدرب وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةحفصلا

۷۱ 

۱۴۸۱ 

VY 

۳۷۹ 
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11E 

۹4۲ 
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103۸ 

103۸ 
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 YoVY باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 A٤ ةشئاع يلوب الإ حاكن ال

 ۲۱٦ ةريره وبأ ام ينديقت ىتح كل لمح أ ال ءهللا رفغتسأو ال

 ٠۷۸١ بلاط يبأ نب يلع هذه ينام الإ ؛ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ال

 100۹ ةشئاع هللاو یلب هللاو ال

 ٥٩۰ هللا دبع نب رباج كل ريخ رمتعت نأو ال

 1110 ةريره وبأ هتلق انآ ام «تیبلا اذه برو ال

 ۴۸0 كلام نب سأ مكدحأ نمؤي ال

 كلام نب سنا هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال

 ۹۸1 هدلاوو

 11۳٤ ةريره وبأ نکي مٺ ءيشب ُرذنلا مدآ نبا يتأي ال

 10 ةريره وبأ ردق نکي م ءيشب رذنلا مدآ نبا يتاي ال

 14۰ كلام نب سنا نوسم يهو سم يه يدل لوقلا لدبي ال

 رجألا يف

 ۱۹۰٩  رمع نب هللا دبع اهب عتمتسي «نثروي الو «نيهوي الو «نعبي ال
 ۰ ةريره وبأ يذلا مئادلا ءالا يف مكدحأ نلوبي ال

 ٠٤٣١ بلاط يبا نب يلع ىلإ موي تامص الو «مالتحا دعب متی ال

 14۰۰ ةريره وبأ ًاکولم هدجب نأ الإ «هدلاو نع دلو يز ال

 ۷١۷ رمع نب هللا دبع عبس نم لقأ هيزجب ال
 ۲۰٢ سابع نب هللا دبع بنجي ال



Yo¥A۸ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ورمع نب هللا دبع قوقعلا هللا بحي ال

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لجمال

 رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لح ال

 عرز هءام يقسي نأ لجرل لحب ال

 ريغب هيخآ ةيشام مكدحأ نيلجب ال

 هنذإ ريغب هيخأ ةيشام مكذحأ نبلحُي ال

 ةكلملا ءيس ةنجلا لخدي ال

 ًابراقم وأ ًايتاوم ةمألا هذه رمأ لازي ال

 ينازلا ينزي ال

 نمؤم وهو ينزي نيح دبعلا ينزي ال

 وهو الإ لجرلا دجسي ال

 يسن نمف ءًامئاق مكنم دحأ نبرشي ال

 حلص ولو «رشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هنع معطيو دحأ نع دحأ موصي ال

 هنع معطيو دحأ نع دحأ موصي ال

 ريغ الو جاح تیبلاب فوط ال

 ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال

 روهطلا عضي ىتح ئرما ةالص هللا لبقي ال

 تضاح دق ةأرما ةالص هللا لبقي ال

 رامخج الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال

 لبسم لجر ةالص هللا لبقي ال

 سلوي نم ريخ ينإ مكدحا نلوقي ال
 مْركلا ناف مركلا مكحأ ّنلوقي ال
 مث هسلجم نم هاخأ مكدحأ ميقي ال

 ةعمجلا موي هاخأ مكدحأ ميقي ال

 یمسم ماعط الو عبر الو ٹلثب اھیراکی ال

 سنربلا الو صيمقلا سبلي ال

 برلا ةيصعم يف رذن الو «كيلع ني ال

 اذه لثم لعفي نأ يقلخ نم دحأل يغبني ال

 ًاناعل نوکی نآ قیدصل يغبني ال

 سنوي نم ريخ انآ لوقي نآ يل دبعل يغبني ال

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

9۷۹ 

 ةحفصلا

110۰ 

110۳ 

1۲۰۹-4 

“٦ 



Y0N:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 اهجوزل ركشت ال ةأآرما ىلإ هللا رظني ال
 يف ةأرما ىتآ لجر ىلإ هللا رظنب ال

 وآ الجر یتآ لجر ىلإ هللا رظنی ال
 حصم ىلع ضرع دروي ال

 .ال :لاق ؟هلبقیو همزتلیفأ :لاق .ال

 وهو ةلبقلا نع هلاس ىتفل رمع نبا هلاق .ال

 مئاص
 ىلع يثحت نأ كيفكي اغنإ ءال

 ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 اطي نآ ديري يذلا نعلب مه ينلا نأل
 فصخأ وأ «فيس وأ «ةرمج ىلع يشمأ نأل

 يلجرب يلعن
 كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل
 ًاجحو ةرمع كيبل

 هلوسرو هللا ىلإ ةأرملا هذه بتتل
 اهدنع ام يدؤتلو ةأرملا هذه بتتل

 مجر امك «كربق نجرأل وأ كءاسن نعجارتل

 نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل

 ينودلت ال نأ راشأف «هضرم يف هللا لوسر انددل

 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ س

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 كلام نب سن

 ءادردلا وبأ

 رماع نب ةبقع

 رمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ
 ةشئاع



 o۸1 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ۳۸۹ تماصلا نب ةدابع مكمامإ فلخ نؤرقت

 ٣۹۲ يڼلا باحصا نم لجر أرقي مامإلاو نوأرقت مكلعل

 ۲۲۱۸  يردخلا دیعس وبا حاضحض يف لعجیف «ةمايقلا موي يتعافش هعفنت هلعل

 ۱٦٤١ دوعسم نب هللا دبع لاو هبتاکو هیدهاشو هلکومو ابرلا لکآ هللا نعل

 ~۴ هللا دبع نب رباج «موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل

 1o اهوعابو اهولمجف

 orv\ ةشئاع مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 0۷ ةريره وبأ مهئايبنأ روبق اوذختا «ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 ٠٠٤١ سابع نب هللا دبع روبقلا تاراوز هللا نعل

 ۲٣۳١ كاحضلا نب تباث هلتقك نمؤملا نعل

 ۱٣٣١ بلاط يبا نب يلع هل للحلاو للحلا نعل

 ۱٥۳۸ سابع نب هللا دبع روبقلا تارئاز هللا لوسر نعل

 o6٦ تباث نب ناسح روبقلا تاراوز نعل

 o1 ةشئاع روبقلا تاراوز نعل

 ٠١١۴۷ سابع نباو ةشئاع مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل

 ٤۲۹ نیصح نب نارمع هللا لوسر ةالص ينرکذآ دقل

 ٠ ٠۷۹۰ كلام نب سنأ رمخلا اهيف مرح يتلا ةيآلا هللا لزنأ دقل

 ۲۱۷١ صاقو يبآ نب دعس مکح يذلا هللا مكجب مويلا مهيف مكح دقل

 ۲۱۷٦۱ نب بعک نب دبعم هب مکح يذلا هللا مكحب مهيف تمكح دقل

 (لسرم) كلام
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 رثألا وأ ثيدحلا

 كلما مكجب مهيف تمكح دقل
 ًارثك اريح ءالؤه قبس دقل

 لدعأ ل نإ تيقش دقل

 اذه نع ينلأسي ال نأ ةريره ابأ اي تننظ دقل
 هللا لوسر نآ رمع نبا ملع دقل

 ةرمث مهبيطأ نم ينأ ةنيدملا لهأ ملع دقل

 نم هللا لوسرو انأ لستغأ تنك دقل

 ةنس فرعت ةطقللا

 رصعلا تيلص اذإف رصعلا ىلإ كاوسلا كل
 رازإللا قوف ام كل

 رازإلا قوف ام كل

 ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل
 ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل
 تأبتخا ينإو ءهتمأل اهاعد ةوعد ين لکل

 ين لك لجعتف «ةباجتسم ةوعد ين لكل
 ارجأ حلصملا كولمملا دبعلل

 ملسي :فورعملاب تس ملسملا ىلع ملسملل

 ىلإ يدؤيو ءهبر ةدابع نسحب يذلا كولمملل
 نم فلكي الو ءهتوسکو هماعط كولمملل

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 هللا لوسر یلوم ریشب

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ
 رمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ
 يراصنألا دعس نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 ناميلا نب ةفيذح

 رمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بلاط يبا نب يلع

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هللا لوسر ةنس عدأل نكأ م

 كلذ لعفت
 .تارشبملا الإ ةوبنلا نم قبي م

 ءيش هيلع مرحي |
 هللا نأ ملع «مهقوف نم لوقي نأ عطتسي

 مهقوف نم

 رکب وبأ الو « هللا لوسر همصی |

 هباحصأ الو ينلا فطي إ

 اهنم رمتعي

 س هللا لوسر نکی م

 هللا لوسر نم مهيلإ بحأ ْصخش نكي إ

 هوأر اذإ اوناکو

 همآأ تتام یتح جحي نکی

 ةجراخ ًارح انبصأ ربيخ هللا لوسر حتتفا ال

 :لاق رانلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ يقلأ ال
 انجرخ كلام نب زعام مجرن نأ هللا لوسر انرمأ امل

 ‹«سطع حورلا هيف خفنو مدآ هللا قلحخ ال

 یأر «هنم اورثکأ دق سانلا رمع یأر ال

 بکاف رکب وبآ لخد هللا لوسر ضب امل
 هتهبج لبقو هيلع

 يوارلا

 بلاط يبأ نب يلع

 ةريره وبأ
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 هللا دبع نب رباج

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 كلام نب سنا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 باطخلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع
1 
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 قوف هدنع وهف باتک يف بتک قلخلا هللا یضق ال

 هنوقيطي نيذلا ىلعوإ ةيآلا هذه تلزن امل

 ةقفنلا نود ىنكسلا اه

 نأ تعطتسا ام هقلخ نأ هللا دارأ ول

 يرمأ نم تلبقتسا ول

 كنيع يف هب تنعط رظنت كنأ ملعأ ول

 هتفذحف ءنذإ ريغب كيلع علطا الجر نأ ول

 ىتح ةنجلا تبيأر ام ىدكلا مهعم تغلب ول

 اهارپ

 اهنم اوجرخ ام ایف اولخد ول

 كترز ال كتدهش ول

 ىتح نيكرشملاو رافكلا يف هفيسب برض ول

 ناکل ؛امد بضتخیو رسکنی
 هسأر كرتو «هدسج لسغ ول

 امك ناک هللا ءاش نإ :لاق ول

 مورلاو سراف رض ًاراض كلذ ناك ول
 مورلاو سراف رض «ًاراض كلذ ناك ول

 ةأرملا ترمأل ءدح أل دجسي نأ ادحأ ارمآ تنک ول

 لاجر ءامد لاجر یعدال مهاوعدب سانلا یطعی ول

 يوارلا

 ةريره وبأ
 عوكألا نب ةملس

 ةشئاع

 يردخلا ديعس وب

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 بلاط يبا نب يلع

 ةشئاع

 يردخلا ديعس وب

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 صاقو يبآ نب دعس

 صاقو يبأ نب دعس

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةمتعلاو حبصلا يف ام نوملعي ول

 مکعمسي نأ هللا توعدل ءاونفادت ال نآ الول

 تللحأل ؛يدملا يعم نأ الول

 هللا یلص هللا لوسر تیأر ين الول

 ج ا وڏذح ليئارسإ ينب ىلع یتآ ام يتمآ ىلع نیتایل

 ةمايقلا موي نكرلا اذه هللا نثعبيل

 كلمي يذلا نكلو ةعرصلاب ديدشلا سيل

 هسفن

 يذلا ديدشلا اغنإ «ةعرصلاب ديدشلا سيل

 شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل
 ةمقللا هدرت يذلا فاوطلا اذهب نيكسملا سيل

 اذإ يذلا هنكلو ءيفاكلم اب لصاولا سيل

 تعطق

 هلعجي نأ الإ مايص فكتعملا ىلع سيل

 لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سیل

 ةمامع الو صيمق اهيف سيل

 تيبأ كنإ ءيش كل سيل

 رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل

 رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل

 يوارلا

 ةريره وبأ
 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 باطخلا نب رمع
 ورمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 ةشئاع

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج



YoeA“ 

 رثألا وأ ثيدحلا

 مكيلعو «رفسلا يف اوموصت نأ ربلا نم سيل

 هللا ةصخ رب

 ةرطفلا هذه ىلع الإ دلوي دولوم نم سيل

 ىلعوإ ىلاعت هلوق ينعي- ةخوسنمم تسيل

 ...ةيدف هنوقيطي نيذلا

 ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل

 ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل

 رمخلا نولحتسي موق يتم يف ننوکیل

 رمخلاو «ريرحلاو ريلا نولحتسي ماوقآ يتمآ نم ننوکیل

 هللا ىلإ بحاأو ريخ يوقلا نمؤملا

 وأ تسب تیمر يلابأ ام

 قالطلا نم هيلإ ضغبأ ًائيش هللا لحا ام
 كتيب نم ةمطاف اي كجرخأ ام

 تس هللا لوسر اهامرأ يردأ ام

 هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم «اساب ىرأ ام

 ةنيلف

 ناتناطب هل الإ ةفيلخ هلا فلختسا ام

 هنم فكلا ءلمف ؛هنم قرفلا ركسأ ام

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 لبج نب داعم

 ورمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 يردخلا ديعس وب

0 

 ةشئاع

 ةحفصلا
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 مارح هلیلقف هریثک رکسأ ام
 ًاغيش اننيد نم نافرعي ًانالفو ًانالف نظأ ام

 هلوسرو هللا بح :لاق ؟ اه تددعأ ام
 ةالص الو موص ريثک نم اه تددعأ ام

 هللا لوسر دهع ىلع ناک ام ًاثیش ملعأ ام

 هّنِسِل ًاخيش باش مرکآ ام
 لمعلا نم لضفأ رشعلا مايأ يف لمعلا ام
 رحبلا ىقلأ ام

 تنأ للحت ملو ءاولح سالا لاب ام
 اذه مکبحاص لاب ام

 زنکب سيلف يکزف «هتاکز يدؤت نأ غلب ام
 مزتلملا يعدي بابلاو نكرلا نيب ام

 يسركلا نيبو ىوصقلا ءامسلا نيب ام
 ةئامسمهخ ةرسم ضرألا ىلإ ءامسلا نيب ام

 هللا یلص هللا لوسر تیأر ذنم هتکرت ام

 هركذ لجرلا سم يف یرت ام

 ًانآرق الت الو «طق ًاسلجم هللا لوسر سلج ام

 يوارلا



YoA^ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةقدصلاب انرمأ الإ ةبطخ هللا لوسر انبطخ ام

 «ةقدصلاب انرمأ الإ ةبطحخ هللا لوسر انبطحخ ام

 اناهنو

 ءاوسلا نم ابيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام
 نإو ةالص يف تناف هللا ركذت تمد ام

 عادولا ةجح يف دمحم لآ نع حبذ ام

 مئاص وهو ًاکاوس بادأ ًادحا تیار ام

 یتح «راجل اب ينیصوي لیربج لاز ام

 نم تنأ للحت لو اوَلح سانلا نأش ام

 كترمع
 لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام

 هللا لوسر دعب دحأ ءارو تیلص ام

 هللا لوسر ةالصب هبشأ مامإ ءارو تيلص ام

 اذه مكمامإ نم

 متأ الو ةالص فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام

 ينلا ةالص نم

 لدجلا اوتوآ الإ «هیلع اوناک یده دعب موق لض ام
 هلضف یرحتی اموی ماص هللا لوسر تملع ام

 ةنئاك ةمسن نم ام ءاولعفت ال نأ مكيلع ام

 يوارلا

 بدذنج نب ةرمس

 نيصح نب نارمع

 بزاع نب ءاربلا

 ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع
. 

 ةصفح

 ةريره وبأ

 كلام نب سنآ

 كلام نب سن

 ةمامأ وبأ

 سابع نب هللا دبع
 يردخلا ديعس وبأ

0۰ 
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ففعتلاو رازإللا قوف ام

 كلذ نع ففعتلاو رازإلا قوف ام
 تدعص الإ ءًاصلخ هلا الإ هلإ ال دبع لاق ام

 كلذك تنآ :يل ليق الإ ءًائيش تلق ام

 مكخیضف ريغ رخ انل ناک ام
 كيلع كسمأ يراض بلك نم ناك ام

 انيبن ةنسو انبر باتك عدنل انك ام
 هللا لوسر ةنس عدأل تنك ام

 ,ةعراض يخأ ينب ماسجأ ىرأ يل ام

 هيلإ بحأ الو هللا دنع مظعا مايآ نم ام

 ايندلا يف هفرعي ناک هیخآ ربقب رمی لجر نم ام

 رکب يب تنب ءامسأ يف هتيأر دق الإ هتیأر نکآ مل َءيش نم ام

 رانلاو ةنحلا یتح ءاذه يماقم

 نیتعکر يلصيو اضوتي مث ًابنذ بنذي ملسم نم ام

 ةرطفلا ىلع دلويو الإ دولوم نم ام

 ةلملا ىلع وهو الإ دلوي دولوم نم ام
 ةمأ يف هللا هثعب ين نم ام

 لکأت نأ كعنم ام

 ينوملعت نأ مکمنم ام

 يوارلا

 داعم نب دعس

 لبج نب ذاعم

 ةريره وبأ

 ةحاور نب هللا دبع

 كلام نب سنآ

 متاح نب يدع
 باطخلا نب رمع

 بلاط يب نب يلع
 هللا دېع نب رباج

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 قيدصلا ركب وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 دوعسم نب هللا دېع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

Ye۸۹ 



¥0۹۰ 

 رثألا وأ ثيدحلا

 محللا اذه ام

 مهتيفاوف ماشلا تيتأ :لاق ؟ ذاعم اي اذه ام

 تنأ اهب تلضف ةعمحجلا هذه :لاقف ؟ هذه ام

 هللاب كرشلاب الإ طق ةمأ تكله ام

 نكسلجي ام

 يسفن يذلاو «هيقاس ةفد نم مككحضي ام
 لقثأ امهنإ هديب
 رکأ هللا :لاقي نأ لرضيأ ؟كرضي ام

 مث ءةضف نم نيطرق عنصت نأ نكادحإ عني ام
 ريخ انآ :لوقي نآ دبعل يغبني ام

 سنوي نم ًاریخ نوکی نأ دبعل يغبني ام
 نآ الإ لیمج نبا مقنی ام

 ءيش هسجني ال روهط ءاملا

 هدوعی هللا لوسر ناک ناکلام نب سنآ تام

 نايإ نم ةلدرخ لاقثم

 نايإ نم رانيد لاقثم

 ناميإ نم ةريعش لاقثم

 ودعلاب رصحلاك ضرمب رصحمل ا

 لاسف «يلغت رودقلاو يتلا رم
 تلستغا اذإف ءاهعجاريلف هللا دبع رم

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 ېردخلا دیعس وبآ

 لبج نب ذاعم

 كلام نب سنآ

 ورمع نب هللا دبع

 بلاط يبا نب يلع
 دوعسم نب هللا دبع

 متاح نب يدع
 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبآ

 سابع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ېردخلا دیعس وبآ

 كلام نب سنأ

 دوعسم نب هللا دبع

 يملسألا رهاز

 رمع نب هّللا دبع

1A0 



 بحا نم عم ءرما

 بحا نم عم ءرملا

 بحا نم عم ءرملا

 بحأ نم عم ءرما

 بحا نم عم ءرملا

 بحاأ نم عم ءرملا

 بحا نم عم ءرملا

 بحأ نم عم ءرما

 رفك نآرقلا يف ءارملا

 اهعجاریلف هرم

 ةلبقتسم ةضيح ضيحت ىتح اهعجاريلف هرم

 یوس

 اذإ یتح اهسم ترهط اذإف ءاهعجاریلف هرم
 بستحتلو ربصتلف اهرم
 عبسل ةالصلاب مهورم

 نيح يف اذك ةالصب مهورم

 «يناميلا نكرلاو رجحلا حسم
 ةباصعلا ىلع حسلملا

 باتكلا يف ةدراولا ناثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا

 ةحيرس وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 لاسع نپ ناوقص

 ةمادق نب ناومص

 تماصلا نب ةدابع

 سرضم نب ةورع

 لبج نب ذاعم

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 ديز نب ةماسأ

 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

0۹۱ 

 ةحفصلا

TY 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 رثألا وأ ثيدحلا

 هتقيقع مالغلا عم
 اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ ينلا ةلماعم

 بذعي هيلع لوعملا
 هللا الإ هلإ ال نجلا حاتفم

 اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم

 مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكللا

 مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكل

 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكلا

 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكلا

 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكما

 ماشلا ىلع اهتحنجأ وطساب ةكئالما

 اهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم

 نك ؛نهيلإ نسحاأف ءيشب تانبلا نم يلتبا نم
 اهربد يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتآ نم

 لستغي ملو همالتحاب ملعو ملتحا نم

 موصي الف ًابنج رجفلا هكردأ نم
 لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم

 نيکسلاب حبذ اناکف ءءاضقلا ىلع لمعتسا نم

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع
 باطخلا نب رمع

 لبج نب ذاعم

 بلاط يبا نب يلع

 ورمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع
 تباث نب دیز

 ةشئاع

 تباث نب دیز

 ةريره وبأ
 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 ةحفصلا

VEE 
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 هل وهف ءيش ىلع ملسأ نم

 هژالو هلف لجر يدي ىلع ملسآ نم

 لجر هيدي ىلع ملسأ نم

 هربغ یل هفرصب الف ءيش يف ملسا نم
 هلاتکی یتح هيب الف ًاماعط یرتشا نم
 ذختم ريغ ةجاح يذ نم هنم باصأ نم

 مه لح دقف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم

 نمٹ غلبي لام هل ناکف دبع يف هل ًاکرش قتعآ نم

 نأ هيلع نإف ؛دبع ين هل ًاصیقش قتعأ نم

 . هقتعأ يذلل هلامف ًادبع قتعأ نم

 لام هلو ًادبع قتعآ نم

 الإ هل هلامف لام هلو ادبع قتعأ نم

 ةصالخف كولم يف ًاصيقش وأ ًابيصن قتعأ نم

 موصلا هيلعف فكتعا نم
 هل بحاو هلل عنمو هلل یطعا نم
 دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نم

 يوارلا

 ريبزلا نب ةورع
 (لسرم»
 ةمامأ وبأ

 دعس نب دشار

 (لسرم)
 يردخلا ديعس وبآ

 ةريره وبأ
 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 د هع ه نب هللا دبع ا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

o۹ 

 ةحفصلا
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o۹4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيعمجأ سانلاو هلامو هلهأ نم

 امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم
 نأ الإ «عئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم

 نأ الإ عئابلل هلامف «لام هلو ًادبع عاب نم

 هطرتشی

 نأ الإ عئابلل اهترمشف تربأ دق ًالخن عاب نم
 ةمايقلا موي اهب يوك ةصيصبزرخج ىلحت نم

 موقب هبشت نم

 بيط بسك نم ةرمت لدعب قدصت نم

 نم هدعقم اوبتيلف ًابذک يلع دمعت نم
 ديلاب ذخألا ةيحتلا مامت نم

 اهاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم

 هلثم هنإف ؛هعم نكسو كرشملا عماج نم
 ثفري ملف «تيبلا اذه جح نم

 اهنم ًاریخ اهریغ یأرف نیی یلع فلح نم
 هللا ءاش نإ :لاقف نیمی ىلع فلح نم

 كاوسلا مئاصلا لاصخ ريخ نم

 يوارلا

 كلام نب سن

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبآ

 باطخلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ديزي تنب ءامسأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 بلاط يٻأ نب يلع

 ةريره وبأ

 بدنج نب ةرمس

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 ةشئاع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقف قوسلا لخد نم

 هل كيرش

 ةنبخ لختي الو لكأيلف ًاطئاح لخد نم
 ةنبخ ذختپ الو لکایلف ًاطئاح لخد نم
 ءهيلع ءاضق الف ءيقلا هعرذ نم

 ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم

 لثمتي الو ةظقبلا يف يناريسف مانا يف ينآر نم
 قحلا ىأر دقف مانملا يف ينآر نم

 يغبني ال هناف «ينآر دقف مونلا يف ينآر نم

 هدیب هریغیلف ًارکنم مکنم یأر نم

 رانلا ههجو نع هللا ذر هيخأ ضرع نع در نم

 هبحصت م( رومنلا دولج بكر نم
 اوبتيلف ؛ًامايق لاجرلا هل لثمتي نأ هرس نم

 لهيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نم

 هکرت ءاش نمو «هماص ءاش نم

 ءاش نمو «عرفي مل ءاش نمو «عرف ءاش نم

 ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنأل «هتنعال ءاش نم

 ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم سانلا رارش نم

 يتلاسمو يركذ نع نآرقلا ةءارق هلغش نم

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع
 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ةداتق وبأ

 هللا دبع نب رباج

 يردخللا ديعس وبأ

 ءادردلا وبأ

 نايفس يبآ نب ةيواعم
 نايفس يبآ نب ةيواعم

 ةشئاع

o40 

 ةحفصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۹٦

 ناضمر ماص نم

 ناضمر ماص نم

 هعبتأو ناضمر ماص نم

 لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر ماص نم

 ماص دقف «لاوش نم ًاتسو ناضمر ماص نم

 مامت ناك رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 ةنسلا مامت ناك رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 ةنسحل اب ءاج نم

 ماص اغأكف ؛رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 هلک رهدلا

 ماق امنأكف ؛ةعامج يف ةرخآلا ءاشع ىلص نم

 ةليل فصن

 دجسم ا يف ةزانج ىلع ىلص نم
 لدعك وهف ًاعوبسا تیبلاب فاط نم

 ال ءًاعوبسأ تیبلاب فاط نم

 جرخ «ةرم نيسمخ تيبلاب فاط نم

 ةليل ماق نمك ناك ماتيألا نم ةثالث لاع نم

 ةمايقلا موي ءاج ءاغلبت یتح نیتیراج لاع نم

 يوارلا

 بويأ وبآ

 سو نب دادش

 نابوث

 بوي وبآ

 نابوث

 بزاع نب ءاربلا

 نافع نب نامثع

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

1۲ 

1° 

۳ 
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لستغيلف تيملا لسغ نم

 نيبو هنيب هللا قرف ءاهدلوو ةيراجلا نيب قرف نم

 اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم

 لبق هيلجر ناث وهو رجفلا ةالص ربد يف لاق نم

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 هناکم ًاموی مصیلف رطفأ ناک نم

 اهنربخیل وأ اهعرزیلف ضرأ هل ناک نم
 هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناک نم

 همرکیلف رعش هل ناک نم

 هاخآ اهعرزيل وأ اهعرَرَيلف ضرآ لضف هل ناک نم

 اهحنميل وأ ءاهعرزيلف ضرأ لضف هل ناک نم

 دقف ءاهباصأ موي اهكلمي ةمأ نم ناک نم

 هاخآ اهٹرحيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 يوارلا

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 بويأ وبأ

 بويآ وب

 رذ وبأ

 بوپ وبأ

 شايع وب

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نٻ رباج

 رمع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

Ye۹۷ 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲0۹۸

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهعرزيل وأ اهعّرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهعرزي مٺ ناف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهعرزي مل نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهحنمي مل نإف «هاخأ اهحنميلف

 عطتسی م ناف ءاهعرزیلف ضرأ هل تناک نم
 نم هدعقم وبتیلف ادمعتم يلع بذك نم

 لح دقف جرع وأ رسك نم
 حتست مل اذإ ةوبنلا مالك نم

 رجفلا عولط لبق مايصلا تيبي مل نم
 هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم

 ليوارس سبليلف ًارازإ دج مل نم
 نيفخ سبليلف نيلعن دج مل نم

 هرکذ سم نم

 ًأضوتيلف هجرف سم نم

 رح وهف مرح محر اذ كلم نم
 حبسيلف هتالص يف ءيش هبان نم

 نأ رذن نمو «هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم

 نيم ةرافك هترافكف هللا ةيصعم يف ًارذن رذن نم

 نيمي ةرافك هتراقكف ء«ةيصعم يف ارذن رذن نم

 يوارلا

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 ورمع نب جاجح

 يبأ نب ميركلا دبع
 (لسرم) قراخللا

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباج

 ناوفص تنب ةرسب

 قلط

 بدنج نب ةرمس

 دعس نب لهس
 ةشئاع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

۸4۷ 
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لکاف مئاص وهو يسن نم

 حین امم بذعپ هناف هيلع حین نم
 ةحرابلا نفد نالف :اولاق ءاذه نم

 ةقنعم يهف ؛هل تدلوف هتمآ ءیطو نم

 بابحلا يلو نم

 بذعُڀ هيلع كبي نم
 هيطعاف ینلاسي وأ «هل بیجتساف ينوعدي نم
 رقألا هذه باحصأ فرعي نم

 هدعقم أوبتيلف لقأ م ام يلع لقي نم

 ةرطفلا ىلع دلوي دلوي نم

 اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نوعبرأ اهنم

 نتف نهنمو ءائيش نرذي نکي ال ثالث نهنم

 اهيف تام ىتلا هبايث يف ثعبي تيما
 هيلع حين اب بذعي تيما

 دجسملا يف وهو هللا لوسر لجر یدان

 رودقلا اوئفكأ نأ : هللا لوسر يدانم یدان

 يلعو وه ةندب ةئام رحن

 ةفلح رذنلا

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةبعش نب ةريغلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 لقعم تنب ةمالس

 باطخلا نب رمع
 ةريره وبآ

 تباث نب دیز

 عوكألا نب ةملس

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ناميلا نب ةفيذح

 يردخلا ديعس وب

 باطخلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع

 یفوآ يبآ نبا

 بلاط يبآ نب يلع

 هللا دبع نب رباج

 رماع نب ةبقع



Yo 

 ۾ ًائيش مدآ نبا نم برقي ال رذنلا
 همسي مو ًارذن رذن

 هترافكف هلل ناك امف «نارذن رذنلا

 اليل نيداجبلا يذ ربق يف ينلا لزن

 ةخل ذعموي ةنيدلاب نإو رمخلا ميرحت لزن
 ةبرشأ
 -ةدحاو لعجت ثالثلا قالط يف معن

 اهترایزب رمأ مث یهن دق معن

 . مويلا مكتئيهک معن
 كلذ ىلع عباط هل متخ ًاريخ لاق نم معن

 ریخلا
 انآ الولو ءران نم حاضحض يف وه معن

 (ةعمجلا موي موص نع ينلا ىهن يأ) .معن

 ةنوميمل هللا لوسر حاكن

 لالح وهو اهحکن

 ًاعفان انل ناک رمآ نع هللا لوسر اناهن

 اذه نع هللا لوسر اناهن

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع

 دوعسم نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 ةشئاع

 بلطملا دبع نب سابعلا

 هللا دبع نب رباج

 كلام نب بعك

 سابع نب هللا دبع
 عفار وبا

 جدخ نب عفار
 صاقو يبأ نب دعس



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 بقتنت نأ ةأرملا ىهن

 لماحلا ةيبسملا أطوت نأ ينلا يهن

 لجرلا اضوتي نآ ينلا يهن
 انيوتکاف «يکلا نع يښلا یهن

 نمضي م ام حبر نع ينلا ىهن

 مويب الإ ؛ةعمجلا موي موص نع يلا ىهن

 ةيلهألا رمحلا موحل نع ينلا ىهن

 نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىهن

 لجرلا رفعزتي نأ ىهن

 ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسُي نآ یهن
 جحا نیب نرقي نآ یھن

 ربی یتح حرج نم صتقی نآ هللا لوسر یھن
 هبحاص

 الإ بهذلا سبل نع هللا لوسر یھن
 علشسلا عابت نآ هللا لوسر یھن

 لوبب ةلبقلا لبقتسن نأ هللا لوسر ىهن

 رجأ ضرألل ذخؤي نأ هللا لوسر یھن

 هسلجم نم لجرلا ماقي نآ هللا لوسر یھن

 نم صتقی نأ كلذ دعب هللا لوسر یهن

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 يرافغلا ورمع نب مكحلا

 نيصح نب نارمع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبآ

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 كلام نب سنأ

 رمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 تباث نب دیز

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 رمع نب هللا دبع
 ورمع نب هللا دبع



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “۲

 ةحفصلا يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 ٠ ۱۸۳١ رمع نب هللا دبع الإ نارقإلا نع هللا لوسر یھن

 ٠١۹١  رمع نب هللا دبع هحالص ودبي یتح رمثلا عیب نع هللا لوسر یهن

 ۱10۱ بلاط يب نب يلع رطضملا عيب نع هللا لوسر ىهن

 ٠١٤۳ دوعسم نب هللا دبع يف نیتقفص نع هللا لوسر یهن

 ۱۷۰١ دوعسم نب هللا دبع ةقفص يف نيتقفص نع هللا لوسر یھن

 ۱٣۲١ ۰ بلاط يبآ نب يلع رفصعملاو يسقلا سابل نع هللا لوسر ىهن

 ۱۸۲۲ سابع نب هللا دبع مول نع ربیخ موي هللا لوسر یهن

 ٠ ۱۸۲٤١- ورمع نب هللا دبع ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي هللا لوسر ىهن
A۲0 

 ۱۷١۹ دوعسم نب هللا دبع ةعفنم رج ضر ىهن

 ۱۸۱١ بلاط يب نب يلع ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا

 ۱٣١۷  جیدحخ نب عفار لعجلا نع ىهن

 ٠۸۲١ يرافغلا ورمع نب مكحلا ةيلهألا رمحلا نع يهنلا

 114۰ ةريره وبأ نابعش فاصتنا دعب موصلا نع يهنلا

 0 ةريره وبأ نابعش فاصتنا دعب موصلا نع يهنلا

 ہ۲٤ يلا باحصأ نم لجر جحلا لبق ةرمعلا نع ىهن

 ٥٤4 نايفس يبا نب ةيواعم ةعتملا نع ىهن

 ١١١۷١- رمع نب هللا دبع هدحو لجرلا تيبي نأ «ةدحولا نع ىهن
11۷۷ 

 رفاسي نأو

 111 رمع نب هللا دبع نيدلاب نيدلا عيب نع يهنلا



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هضبق لبق ماعطلا عيب نع يهنلا

 عبو فلس نعو ةعيب يف نيتعيب نع هن

 عبو فلس نعو «ةعيب ي نيتعيب نع یهن

 نمضي م ام حبر نع يهنلا
 رومنلا دولج بوكر نع يهنلا

 ةعفنم رج ضرق نع ىهن

 ةعفنم رج ضرق نع ىهن
 ةرذعلا لكات تناك اهنأل ةتبلأ اهنع ىهن

 مزعي ملو «زئانجلا عابتا نع انيهن
 روشعلا عبر اوتاه
 نانعلا اذه

 بنج لك ىلع مارح دجسملا اذه

 يريغ اذه ىلع دهشأ روج اذه

 اذه يخأل لاقو «مالسإلا باضخ اذه

 باضخ

 ىلا روهط اذه

 هلوسرو هللا مرح امن اذه

 همایص مکیلع هللا بتکی و ءاروشاع موی اذه
 اهب انعتمتسا ةرمع هذه

 قلا ةقدصلا ةضيرف هذه

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع
 نایفس يبآ نب ةيواعم



“fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 رثألا وأ ثيدحلا

 لجو زع يبر ينرمأ اذكه

 معن :لاق ؟تيلص اذکھ

 هللا لوسر عنص اذکه

 ثدي ( ام هللا لوسر لعف اذکه

 هللا لوسر ءوضو ناک اذکه

 دمع هموصي ناک اذکه

 بسحا تنک اذکه
 ناف -اهجرخا مث هعباصأ نیب كبشو- اذكه
 بات
 مهب مقتتي «هضرأ يف هللا طوس ماشلا له

 اذه ام نوردت له

 ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له

 هللا نم ربکآ ائیش ملعت له
 ًاساب هلقعب نوملعت له
 نوبرغملا مكيف يؤر له

 ایؤر مکنم دحأ یر له

 .يش مکدنع له

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 نابيش نب يلع

 رمع نب هللا دبع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نب هللا دبع

 كتاف نب ميرخ

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 متاح نب يدع
 ةديرب

 ةشئاع

 بدنج نب ةرمس

 ةشئاع



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ماعط نم مکدنع له
 مكنم دحأ يعم أرق له

 رقغتسم نم له «هيلع بوتأف بئات نم له

 نآرقلا نم ًائيش ارقي دحأ نم مكنم له

 اهيلإ ترظن له

 كنم ةعضب الإ وه له

 -لحرلا رييغت يف- تكله
 تکلهأو تکله

 ًانايإ دادزن اومله

 قلخلا رش نم وأ «سانلا رش مه

 مهئابآ نم مه
 مهئابآ نم مه
 -نوتّيبب نيكرشملا نم رادلا لهأ يأ-مهنم مه

 كرانو كتنج امه
 ماشلا وحن هديب انو انھه

 ماشلا وحن هديب احنو ءانهه

 دبع اي كوخأ وه

 علطت ل سمشلا نأ الإ راهنلا وه
 يفخلا دأولا وه

 يوارلا

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 ةريره وبأ
 قلط

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع

 يردخلا ديعس وبأ

 ةماثج نب بعصلا
 ةشئاع

 ةماثج نب بعصلا
 ةمامأ وبأ

 يريشقلا ةيواعم
 يريشقلا ةيواعم

 ةشئاع

 ناميلا نب ةفيذح
 دوعسم نب هللا دبع
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 ةحفصلا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٦

 رثألا وأ ثيدحلا

 دبع كل وه
 تئش ام هب عنصاف هللا دبع اي كل وه

 اير بيطأو ًانانب فطلا يه

 هيبأو همأ ةلزنب يه

 هللا ةمعط يه

 اهعم اهلثمو هيلع يه

 خاب كل سیل هنإف ةدوس اي هنم يجتحاو

 هلجر اهب لسغف ةنفح ذخأو

 يل رفغا مهلا :لاق ملس اذإو

 اوربصاف هومتيقل اذإو

 مهتنسلاب نآرقلا نوأرقي موق «قرشملا وحن هديب راشأو

 هقنع اوبرضاو

 هيبحاصل ةيراحلا ةميق يثلث همرغأو

 كنورق يزمغاو

 ةلفح- لک لع كنورق يزمغاو

 قتع ام هنم قتع دقف الإو

 اهوبأ اهرمأتسي رکبلاو
 كلذ عضأف ءةنجلا باوبأ طسوأ دلاولا

 ىتح ةنحلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو

 يوارلا

 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 نيعباتلا نم لجر

 (لسرم)
 بیهص

 ةريره وبأ

 ريبزلا نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 بلاط يب نب يلع
 ىفوأ يبأ نباو ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ
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 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 بحب یتح دبع نمؤي ال هديب يسفن يذلاو
 هتأرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن يذلاو

 لإ همدق نم ناک ول «هديب يسفن يذلاو

  هسأر قرفم
 لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةنسلاو

 هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو
 اميف ةنئاك يه ةنتف لكب سانلا ملعأل ينإ هللاو

 ةعاسلا نيبو ينيب

 تنبو هللا لوسر تنب عمتجت ال هللاو

 مثول انفناجت امو هیضقن ال هللاو

 نمؤي ال هللاو ‹نمۇي ال هللاو ‹نمۇي ال هللاو
 هارأ ينأ نظأ تنك ام ًارمأ تيأر دقل هللاو

 تم ثيح الإ تنفد ام كترضح ول هللاو

 ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو

 ؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو

 مهنكسي ًاقلخ امه هللا ءيشنيف رانلا امأو

 سيلف ةنبخ ذختيف «ذخأي ملو هيفب لكأ نإو
 ءليق ام هل ليق يذلا لجرلا نإو

 يذبلا شحافلا ضغبي هللا نإو

 يوارلا

 كلام نب سن

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ناميلا نب ةفيذح

 ةمرخ نب روسلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۰۸

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع نيلعنلا ىلع حسم يلا نأو

 معطم نب ريبج ةبقلاك هتاوامس قوف هشرع نإو
 ةريره وبأ لکڑی ۾ ًاعئام وأ ًابئاذ ناک نِإو

 ةشئاع اهب رهاع ةرح نم وأ اهكلمي مل ةمأ نم ناك نإو

 ةشئاع ةالصلل ًاضوت ًابنج نكي مل نإو

 ةشئاع لجرلا ءوضو اضوت ًابنج مان نإو

 كلام نب سنأ ًارحبل هاندجو نإو

 رمع نب هللا دبع هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا لوقأ انأو

 يرافغلا ورمع نب عفاد (جراوخلا ثيدح) .هّللا لوسر نم هتعمس انآو

 ةمرخ نب روسملا ملتح ذئموي انآو

 نيصح نب نارمع اهتکرتو تدعق ينأ ول تددو هللا ميو

 بلاط يبآ نب يلع -دلولا ما يآ- نهعابو
 رمع نب هللا دبع ةرمعلاب لهاف « هللا لوسر ًدبو
 هللا دبع نب راج عابسلا تلضفأ او

 باطخلا نب رمع ةنجلا يف تيب هل ينبو
 باطخلا نب رمع ةبانحلا نع لستغتو رمتعتو جحتو

 ةديرب ثاريملا كيلع اهدرو كرجأ بجو

 بلاط يبا نب يلع رطف يذلل يهجو تهجو



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع ةمهبم يه «ربلا ديص مكيلع مرحو

 يرعشألا ىسوم وبأ ربكأ ناكو «ّيلإ هعفدو ةكربلاب هل اعدو
 يفقثلا ةركب وبأ ًادجاس رخف ماقف «ةشئاع رجح يف هسأرو

 يردخلا ديعس وبأ ىلوألا ةعكرلا يف هللا لوسرو

 ميلس نب رباج ىتوم ا ةيحت كيلع مالسو
 ةريره وبأ ثيح ينغلبت مکتالص ناف يلع اولصو
 رماع نب ةبقع نينس نامث دعب دحأ یلتق ىلع یّلصو
 ةريره وبأ ًاموي مْصو

 دوعسم نب هللا دبع لخد ام سيلو «جرخ ام ءوضولا
 سابع نباو يلع لخد امم سيلو «جرخ ام ءوضولا

 ورمع نب جاجحلا لباق نم جحل ا هيلعو

 يراصنألا

 نايفس يب نب ةيواعم ًاعطقم الإ بهذلا سبل نعو
 سابع نب هللا دبع قرشملا لهأل هللا لوسر تّقو

 ةريره وبأ مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو
 ةريره وبأ ناضمر يف يلهآ ىلع تعقو

 رمع نب هللا دبع ءوضو ىلع دجسی رمع نبا ناکو
 رمع نب هللا دبع ةوالتلل دجسي رمع نبا ناکو
 رمع نب هللا دبع اهيلإ اوجاتحا دق سانلا ناكو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 11۰

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 نيصح نب نارمع هعم ءيش الو ناکو

 ةشئاع ةبقح ةيذج ينامدنك انكو

 سابع نب هللا دبع ماعطلا ةلزنم الإ ءيش لك بسحأ الو

 ةريره وبأ ًاروبق مکتویب اوذختت الو

 رمع نب هللا دبع نيزافقلا سبلت الو
 رمع نب هللا دبع سبلت الو مارحلا ةأرملا بقتنت الو
 بزاع نب ءاربلا كدعب دحأل اهيف ةصحخر الو

 رماع نب ةبقع كدعب دحأل اهيف ةصخر الو

 سابع نب هللا دبع الإ هیخآ لام نم ئرمال لج الو
 ةريره وبأ مكايإف «نمؤم وهو لغي نيح لغي الو

 ةريره وبأ سانلا هيلإ عفري «فرش تاذ ةبهن بهتتي الو
 ةشئاع شارفلل دلولا

 كلام نب سن ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف «مالغ ةليللا يل دلو

 ميهاربإ هامسف ينلا هب تيتأف مالغ يل دلو

 كجح نم تنآ لحت ملو

 كترمع نم لج مو
 ایش اهری ملو

 يده كلذ يف نکي مو
 رجز كلذلف ءاذه الإ ءارك سانلل نكي لو

 يرعشألا ىسوم وب



 ۲1١ باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 كدعب دحأ نع ءىزجت نلو

 كدعب دحأ نع ءىزجت نلو
 ءاسنلا قفصيلو
 هللا كمري هدنع نم هل لقيلو

 نهيتأن :لاق ؟ضيمحتلا امو

 ؟ككلهأ يذلا امو

 عضرت ةأرملا هل نوكت لجرلا:اولاق ؟مكاذ امو
 انزلا ام كيردي امو

 ًاثالث هسارب حسمو

 ذختم ريغ «ةجاح يذ نم هيفب باصأ نمو
 هيلع ءيش الف ؛ةنبخ

 هل هلامف «لام هلو ًادبع قتعأ نمو

 كسنيلف ءهنع كسني نأ بحاأف هل دلو نمو

 همهس هوعنمو

 ةنوميم جوزت يف سابع نبا مهو

 هللا عمس زوجع هذه ؟هذه نم يردت كجو

 يوارلا

 ةدرب وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 ةريره وبأ

 دبع نب ماس
 رمع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 بلاط يب نب يلع
 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةحضشصلا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 1۲

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 يدعاسلا ديم وبأ میلستلاب هتالص متخيو

 سابع نب هللا دبع رح ةيد ىدأ ام ةصحبم بتاكملا يدؤي

 (لسرم) ةمركع امو «رح ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا يدؤي

 بلاط یہ نب ىلع امو «رح ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا يدؤي

 سابع نب هللا دبع ید ام ردقب بتاکملا يدؤي
 ءادردلا وب مايصب ةعمحلا موي صخت ال ءادردلا اب ای

 رمع نب هللا دبع ملسن السلا لجأ نم ودغن اغإ نطب ابأ اي

 ىلع

 رذ وبآ ةثالث رهشلا نم تمص اذإ رذ ابأ اي

 مازح نب میکح هضبقت یتح ائیش عبت ال يخأ نبا اي

 سيق تنب ةمطاف ناكام ةقفنلاو ىنكسلا اغنإ سيق ةنبا اي

 كجوزل
 لام نب ضیبأ ةقدص نم دب ال ءابس اخأ اي



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 سابع نب هللا دبع يقلت نا نيبو كنيب ام هللاوف يرشبأ همآ اي
 ةبحألاو ًادمحم

 مالس نب هللا دبع ماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ سانلا اهيأ اي

 رمع نب هللا دبع ةيبع مكنع بهذأ دق هللا نإ سانلا اهيأ اي

 يراصنألا دوعسم وبأ نيرفنم مكنم نإ سانلا اهيأ اي

 نيصح نب نارمع اإ مويلا دبعت مك نيصح اي

 يراغغلا ورمع نب عفار مهلخن يمرت مل عفار اي
 سابع نب هللا دبع مايص اهيلعو تتام یتخأ نإ هللا لوسر ای
 ةشئاع الاس یرن انک انإ هللا لوسر ای

 ةملس مآ رفض دشأ ةأرما ىنإ هللا لوسر اي

 ةشئاع يبأ عنص ام تزجأ دق هللا لوسر اي

 ةشئاع ةكئالملا نإ هللاو «لجر نم ىحتسأ الآ ةشئاع اي

 يحتل

 متاح نب يدع ملست ملسأ متاح نب يدع اي

 باطخلا نب رمع ال «يوق لجر كنإ رمع اي

 يرافغلا ورمع نب عفار لخنلا يمرت مل مالغ اي

 نابوث هللا لوسر ةنبا :سانلا لوقي نأ كرغيأ ةمطاف اي



“1٤ 

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةروع نيذخفلا نإف كيذخف طغ رمعم اي

 «معن :لاق .نهينطعأ ثالث هللا ين اي

 ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي

 ةاش نسرف
 «ناضمر ريغ يف ماص نم ةلزنم امنإ ةشئاع اي

 ءاضق ريغ يف وأ

 سانلا نم ماثف وزغيف نامز سانلا ىلع يتأي

 ثعبلا مهنم ثعبي نامز سانلا ىلع يتأب

 نولوقیف

 عييلاب ابرلا نولحتسي نامز سانلا ىلع يتأي

 ةكئالمو «ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي
 ثكلثلا كنع ئزج

 كلذل نومتهيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمجم

 موقيف «سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجي

 فلز ىتح نونمؤملا
 ةارع ةافح سانلا رشحي

 اوباف الجر نوسخ مکنم فلحي
 نولخديف « دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخب

 هل ال لاق نم رانلا نم جرب

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 يردخلا ديعس وبآ

 ةريره وبآ
 كلام نب.بعک

 كلام نب سنأ

 ناميلا نب ةفيذح

 ةريره وبأو

 ةشئاع

 راصنألا نم لجر

 نيصح نب نارمع
 كلام نب سنأ



 °1“ باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ال نآرقلا نوأرقي قرشملا لبق نم سان جرخي

 زواج

 برقأ مهلتقي ةفلتخ ةقرف ىلع نوجرخي

 نيتفئاطلا

 نم ريخ ايلعلا ديلا
 يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كللا لخدي

 لاقف ةثلاثلا وأ ةيناثلا سطع مث .هللا كمري

 لجر اذه : هللا لوسر

 لجرلا : ينلا لاقف سطع مث .هللا كمري

 دوعي ال مث «ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري

 اهبارأ ام نبيري

 هرخآو راهنلا لوأ كاتسي

 كترمعو كجحل كفاوط كعسي

 رمخلا يتمآ نم سان برشي
 موكزم وهف داز امف ًاثالث سطاعلا تمشي

 قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم لجرب حاصي

 ةمايقلا موب

 ماصي الو ناضمر ءاضق يف تيما نع معطي

 اهنع معطي

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع
 ديسأ نب ةفيذح
 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 بزاع نب ءاربلا

  ةمرخ نب روسلملا

 رمع نب هللا دبع
 ةشئاع

 تماصلا نب ةدابع

 عوكألا نب ةملس

 ورمع نب هللا دبع

 ةحفصلا

YY 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۱٦

 يوارلا رثألا وأ ثيدحلا

 بلاط يبا نب يلع یدآ ام باسجب هنم قتعی

 يلع یدآ ام ردقب ثریو «یدآ ام ردقب هنم قتعی

 ةريره وأ مويو نينثالا موي عوبسألا لمع ضرعي
 سیمخلا

 ىنزملا دبع مدب هسأر س الو مالغلا نع قعي
 ةصباو ةالصلا ديعي

 بلاط يبآ نب يلع هرکذو هییثنآ لسغی

 بلاط يبآ نب يلع ًاضوتیو هرکذو هییثنأ لسغی

 سابع نب هللا دبع كولمملا دح هيلع ماقي
 سابع نب هللا دبع ةأرملاو دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي

 بلاط يبأ نب يلع يل رفغا مهللا :ميلستلاو دهشتلا نيب «لوقي
 دوعسم نب هللا دبع هلك نایإلا نيقيلا

 ةشئاع افصلا نيبو «تيبلاب كفاوط كيفكي

 يردخلا ديعس وبأ «ةقرام امهنيب جرختف «ناتقرف يتمأ يف نوکی
 رمع نب هللا دبع يتمأ وأ ةمألا هذه يف نوكي

 رمع نب هللا دبع قورم مالسإلا نم نوقرمي

 فينح نب لهس ةيمرلا نم مهسلا قورم مالسإلا نم نوقرمي

 ةريره وبأ بات بات نإف «هبلق نم نالا عزني

 (لسرم) نسحلا هيلإيعأ بات نإف «ناميإلا هنم عزني

 ةريره وبأ ىتح ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ لجو زع هللا لزني



 باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 اهروبق يف بذعت دوهي

 يثيدح ثدحب هتکیرآ ىلع ئکتم لجر كشوي

 مكديع موي اولعجت الف «ديع موي ةعمحلا موي
 ةفرع موي ربكألا جحلا موي

 ىراصنلل دغ دعبو ءدوهيلل ادغو ءانل مويلا

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بويأ وبأ
 بركي دعم نب مادقملا

 ةريره وبأ

 رمع نباو رمع

 ةريره وبأ

1۷ 

 ةحضملا
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 ۲1۹ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 "ديناسملا ىلع ةبترم راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 16 شاع ولو ءأرفاك عبط رضخل ا هلتق يذلا مالغلا نإ بعک نب يبآ

 1۹۱ ةصخر تناك ءاملا نم ءاملا نإ بعك نب يبأ

 ٠١۷١١  رخاوألا رشعلا فكتعي ناک هللا لوسر نأ بعک نب يبأ

 ۲٥ ناهولا هل لاقي ًاناطيش ءوضولل نإ _ بعك نب يبا

 تضرقأ نإف ءابرلا اهب شاف ًاضرأ يتأت كنإ _ بعك نب يبأ

 11۱ الجر

 -۲۰۷۱ مّلسُي نم لوأو «رمع قحلا هحفاصُب نم لوا  بعک نب يبأ

 ۷۲ هيلع

 ۸۲ ًالوح اهفرع  بعك نب يبا

 1۰۹ ةعفنم رج ضرق نع ىهن  بعك نب يأ

 14 ةفدص نم دب ال ءًابس اخآ اي لام نب ضيبأ

 1Y هسابلإو «هربق نم هللا هنعل ّيبأ نبا جارخإ  ديز نب ةماسأ

 14 موجحجملاو مجاحلا رطفأ ديز نب ةماسأ

 SS برغملا ىلصف ةالصلا تميقأ مث  ديز نب ةماسأ

 117 نأ بحاف «لامعألا هيف عفرت رهش  ديز نب ةماسأ

 1۹۰ كمامأ ةالصلا ديز نب ةماسأ

 ۸4۹۸ بستحتلو ربصتلف اهرم ديز نب ةماسأ

 .هنع يوارلا ال رثألا بحاص مسا روكذمل اف ةباحصلا راثآ نم ناك امو )١(



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا

 ۲۰۱۸ ينربصا :لاقف «دوعب هترصاخ يف هنعط ینلا نآ

 ۳۲۸ رجاف ؤرما هنإ

 ۳۱ ةضف نم هللا لوسر فيس ةعيبق تناك

 --۷ ليربج يناتآ

۱۹۸ 

 -۰ يربصاو هللا يقتا

10۱ 

 1141 ةتكن اهيف ءاضيب ةآرم ىنلا ليربج ىتأ

 ١۷۱۲ ىلع هله وأ «هیلإ یدهاف ًاضرق ہکدحا ضرقأ اذإ

 ۹ بر اي تلقف تعفش ةمايقلا موي ناك اذإ

 ۲۲٦۲ لخدأ بر ای :تلقف تعَفش ةمايقلا موي ناک اذإ

 ۲۲١١ ضعب يف مهضعب سانلا جام ةمايقلا موي ناك اذإ

 - مكدحأ ذخاأي مبف «ةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ

110۷ 

 -40 سؤرأ ةعبسب يلكلا ةيحد نم ةيفص ىرتشا
10۸ 

 1۷۰ ينلا صخر مث «ناذه رطفأ

 دهع ىلع مئاصلل ةماحجلا نوهركت متنكأ

 ۱A۸ هللا لوسر

 ۱۸۲۷ سجر اهنإف اهنع مکنایهنی هلوسرو هللا نإ الا

 لمع نم



 يوارلا

 كلام نب سنآ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ‹«لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ذئموي رمخلاو تمرح رمخلا نإ

 هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ

 عسيل هنإ
 لوقیف اکلم محرلاب لکو دق هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح امم اذه «عدخي ال هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح امم اذه «عدخي ال هللا نإ

 قرو نم امتاخ ذختا ينلا نأ

 قرو نم امتاخ ذختا ينلا نإ

 اعيمج امهب لهأ ينلا نا
 تّلِكَأ :لاقف ءءاج هءاج يلا نأ

 ةزمح ىلع ىلص ينلا نأ
 ربق ىلع ىّلص يلا نا

 هسبل ءًابوث دجتسا ذإ ناک يلا نا

 ةجاحلا دارأ اذإ ناك يلا نأ

 هيف هني يف ةضف نم امتاخ سبل ينلا نإ

 نوش اوناک نامثعو رمعو ركب ابأو ينلا نأ
 اهوجرخأ ةآرما مهنم تضاح اذإ تناك دوهيلا نأ

 ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع تقرفت ليئارسإ ينب نأ
 ماقف هلا لوسرب ترم ةزانج نأ

4 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 هيلإ ماقف ينلا رجح ضعب يف علطا الجر نأ

 رثألا وأ ثيدحلا

 قلحو ةرمجلا ىمر هللا لوسر نأ

 كبلطأ نيأف هللا لوسر اي :تلق :لاق .لعاف انآ

 یندأ یندأ هبلق يف ناک نم جرخاف قلطنا

 مهنأل كئلوأ نيعأ ينلا لمس اغنإ

 ةكئالملل انمق اغنإ

 قرَو نم ًاماخ ينلا دي ي یأر هنآ

 ةيراح لا سأر خضر امك «يدوهيلا سأر خضر هنأ

 مهاعن عرق عمسيل هنإ

 ناطيشلا لمع نم سجر اهنإ

 اهيلطأ نأ ديرأ انأو ةالصلا يف لخدأ ينإ

 هللا لوسر ناک امک مکب يلصأ نأ ولآ ال ينا

 اهيف لوطأ نأ ديرأ انأو ءةالصلا يف موقأل ينإ

 ةماجحلا تهرک ام لوأ



 يوارلا

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 نالا ةوالح نهب دجو هيف نک نم ثالث

 نم مهجرخاف ءادح يل دحيف عفشا مث
 ةماجحلا يف دعب صخر مث

 يف راصنألاو نيرجاهملا نيب هللا لوسر فلاح

 ( نیترم انراد

 رخ دجن امو تمرح نيح رمخل ا انيلع تمرح
 بطحل ا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا

 ةبيغلاو «بذكلا :مئاصلا نرطفي س

 ةمامعلا ضقني ... هللا لوسر تيأر

 ًاضوت هللا لوسر تیار

 ریبکتلاب طحنا ...لوسر تیآر

 ماق هدمح نمل هللا عمس

 بکر مٹ .ةنس

 يتمآ نم رئابكلا لهأل يتعافش

 هضرم يف ةباين ركب وبأ ةالص
 فصلا فلخ اهدحو ةأرملا ةالص

 ةرطفلا ىلع

 تناك اھلک ہرُع
 هشرع ىلع وهو لجو زع يبر ىلع لخدأف
 هراد يف يبر ىلع نذاتسأف

1۳ 



 كلام نب سنأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ناک

 ةالص يف دم رمع ناک املف

 بطرو رسب :لاق ؟وه ام :كلام نب سنأل تلق

 بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناک

 جرفو هتي للخ أضوت اذإ ينلا ناك

 ةالصلا زجوي يلا ناک

 هصف قرو نم يلا متاخ ناک

 يصلا ءاکب عمسی هللا لوسر ناک

 عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «يلصي ناک

 ءامسلا يف هللا ينحكنأ لوقت تناك

 :لوقتو يلا جاوزأ ىلع رخفت بنيز تناك

 نکجوز

 ةبراقتم ركب يبأ ةالص تناك

 ةبراقتم هللا لوسر ةالص تناك

 ةبراقتم هللا لوسر ةالص تناك



 يوارلا

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنآ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنآ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ناجرهملاو زورينلا موي موص اهرك
 ةحلط ابأو ةديبع ابأ يقسأ تنك

 ينارجن درب هيلعو يلا عم يشمأ تنك

 ًادبأ هسبلا ال

 اوربادت الو ءاودساحت الو ءاوضغابت ال
 ددشیف «مکسفنآ ىلع اوددشت ال

 مالسإلا ي راغش ال
 مكدحأ نمؤي ال

 هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال
 هدلاوو

 نوسم يهو سم يه يدل لوقلا لدبي ال

 رجألا يف

 حلص ولو «رشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال
 .ال :لاق ؟هلبقیو همزتلیفآ :لاق .ال

 ًاجحو ةرمع كيبل

 رمخلا اهيف مرح يتلا ةيآلا هللا لزنأ دقل

 تابتخا ينإو «هتمأل اهاعد ةوعد ين لكل

 هللا لوسر نم مهيلإ بحأ صخش نكي
 هوأر اذإ اوناکو

“Yo 
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Y۲“ 

 يوارلا

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنآ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنآ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةجراخ ًارح انبصأ ربيخ هللا لوسر حتتفا ال

 مكعمسي نأ هللا توعدل ءاونفادت ال نأ الول

 تللحأل ؛يدملا يعم نآ الول

 هلوسرو هللا بح :لاق ؟ امه تددعأ ام

 ةالص الو موص ريثك نم امه تددعأ ام

 هللا لوسر دهع ىلع ناک ام ًائیش ملعأ ام

 هنس ًاخیش باش مرکآ ام
 هللا لوسر دعب دحأ ءارو تیلص ام

 هللا لوسر ةالصب هبشأ مامإ ءارو تيلص ام

 اذه مكمامإ نم
 مآ الو ةالص فحخأ طق مامإ ءارو تيلص ام

 ينلا ةالص نم

 مكخیضف ريغ رخ انل ناک ام
 تنأ اهب تلضف ةعمحللا هذه :لاقف ؟ هذه ام

 نايإ نم ةلدرخ لاقثم

 نايإ نم ةريعش لاقثم

 عبسل ةالصلاب مهورم

 نيعمجأ سانلاو هلامو هلهأ نم

 ةمايقلا موي ءاج ءاغلبت ىتح نيتيراج لاع نم

 لجرلا رفعزتي نآ ىهن

 ةحفصلا

AYY 

YYAE 

YTAY 

YTAY 

T1١ 

- ۸ 



 يوارلا

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 سوأ نب سوأ

 يفقثلا سيوأ

 بزاع نہ ءاربلا

 بزاع نب ءارلا

 بزاع نہ ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لجو زع يبر ينرمأ اذكه

 بحي یتح دبع نمؤي ال هديب يسفن يذلاو

 ىلإ همدق نم ناک ول «هديب يسفن يذلاو

 هسأر قرفم

 ًارحبل هاندجو نإو

 ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف «مالغ ةليللا يل دلو

 ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اي

 كلذل نومتهيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي

 هلإ ال لاق نم رانلا نم جرب

 ميخلا موي مايص
 مكمايأ لضفأ نم نإ
 حسمو اضوت هللا لوسر تیر

 لافطألا نع اماسي ةشئاع ىلإ لسرأ

 ‹«عبس نع اناهنو «عبسب هللا لوسر انرمأ

 ةدايعب :انرمأ

 نيتلا ب ءاشعلا ين ارق ينلا نأ

 عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناک هللا لوسر نأ

 هدوجسو هعوکرو همایق نأ
 نيتلاللب ءاشعلا يف رفسلا يف أرق هنأ

1¥ 

 ةحفصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 000 تنرقو يدها تقس ينإ بزاع نب ءاربلا

 1Y هتقان تدسفأ اميف ءاربلا ثيدح بزاع نب ءاربلا

 101۰ لجر ةزانج يف هللا لوسر عم انجرخ  بزاع نب ءاربا

 AY هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ يلا تيأر بزاع نب ءاربلا

 ۳۸۱ ةالصلا حتتفا اذإ هللا لوسر تيأر بزاع نب ءاربلا

 14۲۷ ًرَأ م ءءارمح ةلح يف هللا لوسر تيأر بزاع نب ءاربلا

 ۷ تدجوف دمحم عم ةالصلا تقمر بزاع نب ءاربلا

 104 هعم انسلجو ةلبقلا لبقتسم ينلا سلجف بزاع نب ءارلا

 ۸ هعوكرو هللا لوسر ةالص تناك بزاع نب ءاربلا
۹ 

 - 4 اهانخبطف ًارح انبصاف ينلا عم انك بزاع نب ءاربلا

3۸10 

 ۸ ءاوسلا نم ابيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام بزاع نب ءاربلا

 ماص اغأكف ؛رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم بزاع نب ءاربلا

 11۰ هلك رهدلا

 144 كدعب دحأل اهيف ةصخر الو بزاع نب ءاربلا

 1۳۹4 كدعب دحأ نع ءىزجت نلو بزاع نب ءاربلا

 -1 دوعي ال مث «ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري _بزاع نب ءاربلا
FAY 

 1404 بهذلا متاخ سبل هنآ بزاع نب ءاربلا

 -۷ اهنع يجح ةديرب



 يوارلا

 ةديرب

 ةديرب

 ةديرب

 ةديرب

 ةديرپ

 ةديرب

 راسي نب ریشہ

 هللا لوسر یلوم ریشب

 يراصنألا ةرصب

 ةرصب يبأ نب ةرصب

 لالب

 لالب

 لالب

 ثراحلا نب لالب

 ةفرط نب ميت

 كاحضلا نب تباث

 ةعيدو نب تباث

 نابوث

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةعازخ نم ربكلا ىلإ ثاريلا عفد
 دلو اذإ انک
 ريخلا عسوأ دق هللا نإو «نارقإلا نع مكتيهن تنك

 اهوروزف ؛روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 ًاساب هلقعب نوملعت له
 ثاريملا كيلع اهدرو كرجأ بجو

 اذه لتق نم ىلع ةنيبلاب ينوتأت
 ًاريثك ًاربخ ءالؤه قبس دقل

 كل دبع وهو
 ةئام اهودلجاف تدلو اذإف كل دبعف دلولا امأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ
 رامخلا ىلع حسملا ثيدح

 رجفلا كل نيبتسي ىتح نذؤت ال

 ةصاخ مكل لب

 ماقاف ريعب يف هللا لوسر ىلإ امصتخا نیلجر نأ
 دحاو لک

 هلتقك نمؤملا نعل
 اهانأفكف ءاهوئفكأ

 رهشأ ةرشعب رهشف «ةرشعب ةنسحلا هللا لعج
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 يوارلا

 نابوث

 نابوث

 نابوث
 نابوث

 نابوث

 نابوث
 نابوث
 نابوث

 نابوث

 ميلس نب راج

 ميلس نب رباج

 ةرمس نب رباج

 ةرمس نب رپاج

 ةرمس نب رباج

 ةرمس نب رباج

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيخاستلاو بئاصعلا ىلع حسملا ثيدح

 ماي ةتس مايصو رهشأ ةرشعب ناضمر مايص

 مايص كلذف «نيرهشب

 ةتس مايصو «رهشأ ةرشعب ناضمر رهش مايص

 اهدي برضي هللا لوسر لعجف

 هعبتأو ناضمر ماص نم

 ماص دقف «لاوش نم ًاتسو ناضمر ماص نم

 مات ناك رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 ةنسلا مامت ناك رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 ةنسحلاب ءاج نم
 هللا لوسر ةنبا :سانلا لوقي نأ كرغيأ ةمطاف اي

 نإ ءنيبعكلا ىلإ وأ «قاسلا فصن ىلإ ساب ال

 رتخبتف نیدرب سبل مکلبق ناک نم الجر

 ىتوملا ةيحت كيلع مالسو
 سمشلا تضحد اذإ ناك ينلا نا

 رهظلا يف ارقي ناك ينلا نأ

 رجفلا يف ارقي ناك ينلا نأ

 ناويح اب ناويحلا عيب نع یھن يلا نأ

 ةحفصلا
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 يوارلا

 ةرمس نب رباج

 ةرمس نب رباج

 ةزمس نب رباج

 ةرمس نب رباج

 هللا دبع نب رپاج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب راج

 هللا دع نب رباج

 هللا دبع نپ رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 فاقب رجفلا يف ارقي ناك هللا لوسر نأ

 ليللا# ب رهظلا يف ارقي ينلا ناك

 رصعلاو رهظلا يف أرقي هللا لوسر ناك

 ةالص يلصي الو ءةالصلا ففخب ناك

 ةفيلخ رشع ان

 ةرمع اهولعجا

 ةلق نيعبرأ ءالا غلب اذإ
 لمحي ال ةلق نيعبرأ ءالا غلب اذإ
 دنع سمشلا هل تلثم ربقلا تيما لخد اذإ

 ءاهبورغ

 متك نمف ءاهوأ ةمألا هذه رخآ نعل اذأ

 ىتح ءاهيلإ تئجل أ اذإ فورعملاب اهبكرا
 نهلک رمع ثالث هللا لوسر رمتعا

 تيلص اله «ذاعماي تنأ ناتفآ

 حبس ب تيلص اله «ذاعماي تنأ ناتفآ

 دهشأ مهللا

 ةعافشلاب رانلا نم ًاموق جرخي هللا نإ

 عزف توملا نإ

Y4 

 ةحفصلا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲

 هتيأر دقل لاق كلام نب زعام مجر امل يلا نأ هللا دبع نب رباج

 1۹۱ ضخضختب

 10۷ الجر ركذف ًاموي بطخ يلا نأ هللا دبع نب رباج

 0۸۹ ةبجاوأ ؛ء«ةرمعلا نع لئس ينلا نأ هللا دبع نب رباج

 1 عم نيميلاب ىضق يلا نأ هللا دبع نب رباج

 1A۸ .ذاعم نب دعس یوک يڼلا نأ هللا دبع نب رباج

 110٤ اهتباصاف ارت كيخأ نم تعب نإ هللا دبع نب رباج

 لوسر یهنف «دیقتسی نأ داراف حرُج الجر نأ هللا دبع نب رباج
 00 داقتسي نأ هللا

 ءاهرمآ ريغ نم رکب يهو هتنبا جوز الجر نأ هلا دبع نب رباج

 ۷۷٦ يلا تتاف

 -۱ ثالث جح هللا لوسر نا هللا دبع نب رباج

۷1۲ 

 $a ثالث جح هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 ۷ ماعط ىلإ يعد هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 ٤ لّلحلاو لّلحلا نعل هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 ١١١١ شري ةرجش لظ يف لجرب رم هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 1۸07 یقرلا نع یھن هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 110٤ نينسلا عيب نع ىهن هللا لوسر نأ هلا دبع نب رباج

 1044 ضرألا ءارك نع ىهن هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج



 يوارلا

 هللا دبع نب رپاج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نپ رباج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب رہاج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب راج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دېع نپ رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 مرح نع ربیخ موي یھن هللا لوسر نآ
 يايغو يکسنو يتالص نإ

 مهکولم ىلع نوموقی
 نوبذكلا ةمألا هذه سوج نإ

 ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرفآو يلإ مكبحأ نم نإ
 ًاماعط لجرلا عيبي نأ ىهن هنآ

 ةاصعلا كئلوأ

 ةاصعلا كئلوأ

 دبالل يه لب
 مه عطس ذإ مهميعن يف ةنحجلا لهآ انيب
 رون مه عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ انيب

 ماقآ مث ءرهظلا ىلصف ماقآ مث نذأ مث

 ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأ مث

 ةعفشب قحأ راجلا

 هئامغإ لاح يف رباج تيب يف يلا سلج

 ةرجشلا دنع يتلا ةرمجلا ىتأ ىتح

 اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىتح
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 ةحفصلا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت “£4

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 YA ًاعيج كترمعو كجح نم تللح هللا دبع نب رباج

 - 1 ساب الو «ءاسن حلصی ال دحاوب نانثا ناویحل ا هللا دبع نٻ رپاج

\oAY 

 104۲ ساب الو ءةئيسن حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا هللا دبع نب رباج

 ۱۳۹ مککسانم ينع اوذخ هلا دبع نب رباج

 ىلصو هنم لكا مث ماعطل هللا لوسر يعد هللا دبع نب رباج

 11۹۲ ًاضوتي ملو

 6۱ همأ ةاكذ نينجا ٌةاكذ هللا دبع نب رباج

 100 ًاران سان یر هللا دبع نب رباج

 14۲۳ ةرمجلا يمري ينلا تيأر هللا دبع نب رباج

 ۹۱ يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش هلا دبع نب رباج

 11۷ دودحلا تعقو اذإف «مسقي م اميف ةعفشلا هللا دبع نب رباج

 ١۷١١- «دودحلا تعقو اذإف «مسقي مل اميف ةعفشلا هللا دبع نب رباج

VY تفرصو 

 E هيلع يلصو «ثرو لهتسا اذإ يبصلا هللا دبع نب رہاج

 - ۱ ٹروی الو ثري الو هيلع یلصی ال لفطلا هللا دبع نب رباج
6Y 

 ١١١۳ ؛مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلع هللا دبع نب رباج

 اهولبقاف

 0۲۱ دبألل مأ انماعل هذه انترمع هللا دبع نب راج

 1460 داوسلا اوبنتجاو «ءيشب اذه اوريغ هللا دبع نب راج



 o“ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 A0¥ يلع اهوضرعاف هللا دبع نب رباج

 1۸4 هولتقاف ةعبارلا يف داع نإف هللا دبع نب رباج

 oY يب هبشتي نأ ناطيشلل يغبني ال هنإف هلا دبع نب رباج

 10۷ ليللاب لجرلا ربقي نأ ينلا رجزف ٠ هلل دبع نب رباج
 1114 ميمغلا عارك غلب ىتح ماصف هللا دبع نب رباج

 1۸ لاوش نم مايأ ةنس مايص لضف هللا دبع نب رباج

 -۲۳۹۳ ام هللا لوسر ای هللاو :لاق ؟امه تددعأ امف هللا دبع نب رباج

 44 اه تددعأ

 1014 يدوهي ةزانجل رباج مايق هللا دبع نب رباج

 -۱ كرت هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك هللا دبع نب رباج

۷۲ 

 ١١١١ كرت هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك هلا دبع نب رباج

 اغ ءوضولا

 برشی نِ ادهع هلا یلع نإ ارح رکسم لک هلا دبع نب راج
 14۷ ركسملا

 1۰۱ ضرألا ذخأن هللا لوسر نامز يف انک هلا دبع نب رباج

 1 هللا لوسر دهع ىلع رباخن انک هللا دبع نب رباج

 A4 كلذ غلبف هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك هللا دبع نب رباج

 ۸۳۹4 ناک ولف لزنی نآرقلاو لزعن انک هللا دبع نب رباج

 0۹ كل ريخ رمتعت نأو ال هللا دبع نب رباج



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۳٦

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 10 ةعمجلا موي هاخأ مكدحأ ميقي ال هللا دبع نب رباج

 ٠١١١- موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل هللا دبع نب رباج
 110 اهوعابو اهولمجف

 44 لدعأ ل نإ تيقش دقل هلا دبع نب رباج

 0۹۸ هباحصأ الو يتلا فطي مل هللا دبع نب رباج

 ۰07 تيبأ كنإ ءيش كل سيل هللا دبع نب رباج

 110۷ رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل هللا دبع نب رباج

 111 رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل هللا دبع نب رباج

 مكيلعو «رفسلا يف اوموصت نأ ربلا نم سيل هللا دبع نب رباج
 110۸ هللا ةصخرب

 هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم ءًأسأب ىرآ ام هللا دبع نب رباج
 A0۷ هعفنیلف

 144 مارح هلیلقف هریثک رکسأ ام هللا دبع نب رباج

 A۲۸ رحبلا ىقلأ ام هللا دبع نب رباج

 1114 اذه مکبحاص لاب ام هللا دبع نب رباج

 ۸0٦ ةعراض يخأ ينب ماسجأ ىرأ يل ام هللا دبع نب رباج

 1۸0٦ لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم هللا دبع نب رباج

 ٠٣٣۷ يغني ال هناف «ينآر دقف مونلا يف ينآر نم هللا دبع نب رباج

 1116 اهنربخيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل ناك نم هللا دبع نب رباج

 ۳40 هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم هلا دبع نب رباج



 يوارلا

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دع نب رہاج

 هللا دبع نب رباج

 هللا دبع نب رباج

 كيتع نب رباج

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهعرزيل وآ اهعرّرّيلف ضرأ لضف هل ناك نم

 ۰ هاخا
 اهحنميل وأ ءاهعرزيلف ضرأ لضف هل ناك نم

 هاخأ اهثرحيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهعرزيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهعرزي ل نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهعرزي مل نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 اهحنمي م( نإف «هاخآ اهحنميلف

 عطتسي م نإف ءاهعرزيلف ضرأ هل تناک نم

 يلعو وه ةندب ةئام رحن

 (ةعمجلا موي موص نع ينلا ىهن يأ) .معن
 لوبب ةلبقلا لبقتسن نأ هللا لوسر ىهن

 رجأ ضرألل ذخؤي نأ هللا لوسر یهن

 عابسلا تلضفأ امو

 دقل «لدعأ نكأ م اذإ لدعي نمو !كليو

 ترسخو تبخ

 مسلا نم ءافش يهو ءةنحلا نم ةوجعلا

 نوضغبم بکر مکیتایس



 ديسأ نب ةفيذح

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةيكاب نيكبت الف بجو اذإف

 برغملا يف أرقي يلا عمس هنأ

 ةبقلاك هتاوامس قوف هشرع نإو

 ةروع ذخفلا نأ تملع امأ

 ةروع ذخفلا

 رهدلا مايص ؛رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 لقعلا فصنب مه رمأف
 امهاران ایارتت ال

 اذإف مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوأرقا

 متفلتخا

 ادمو ينمحرا مهللا

 نإف «ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ ينإ

 لجو زع هللا

 هولتقا :لاقف «صلب يتأ هللا لوسر نأ

 ءاش نمو «عرفي ل ءاش نمو «عرف ءاش نم

 لح دقف جرع وأ رسک نم

 لباق نم جحلا هيلعو

 لسرثو هل نذؤيف موقيف ًادمحم نوتايف



 يوارلا

 ديسأ نب ةفيذح

 ديسأ نب ةفيذح

 ديس نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذخ

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 ناميلا نب ةفيذح

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةليل نيعبرأ محرلا يف عقت ةفطنلا نإ

 هللا دارأ اذإ «محرلاب ًالکوم ًاکلم نآ

 يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كلّلا لخدي
 دمحلا :لاق ظقيتسا اذإ ناك يلا نأ

 ةرقبلا ارقف «ليللاب يلصي ناك ينلا نأ

 تيملا لسغ نم لسغلا
 لالملا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال

 ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل
 نتف نهنمو ءائيش نڙرذي نکي ال ثالث نهنم

 علطت ل سمشلا نآ الإ راهنلا وه
 اميف ةنئاك يه ةنتف لكب سانلا ملعأل ينإ هللاو

 ةعاسلا نيبو ينيب

 موقيف «سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجمي

 فلز ىتح نونمؤملا
 سر ادم نأ هللا نذإب تدهش

 روبقلا تاراوز نعل

 ظَحَلف دجسملا يف دشنُي وهو ناّسحب رمع رم

 دشنأ تنك :لاقف «هيلإ

۳۹ 
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TD 

 يوارلا

 ورمع نب مكحلا
 يرافغلا

 ورمع نب مكحلا
 يرافغلا

 مازح نب میکح

 مازح نب میکح

 مازح نب میکح

 مازح نب میکح
 ديلولا نب دلاخ

 كتاف نب ميرخ

 ةيزحخ

 تباث نب ةيزخ

 تباث نب ةيزخ

 ریبج نب تاوخ

 ةفيلخ نب ةيحد

 ةفيلخ نب ةيحد

 جیدخ نب عفار

 جیدخ نب عفار

 جیدخ نب عفار

 جیدخ نب عفار

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 لجرلا اضوتي نآ يلا يهن

 ةيلهألا رمحلا نع يهنلا

 هضبقت یتح هعبت الف ًاعیب تیرتشا اذإ

 هضبقت یتح ًائیش عبت ال يخأ نبا اي
 .. اهقحب الإ نيدهاعملا لاومأ لحت ال الا

 مهب مقتني «هضرأ يف هللا طوس ماشلا له

 اوتأت ال ءقحلا نم يحتسي ال هللا نإ

 اوتأت ال «قحلا نم يحتسي ال هللا نإ

 يآ يف وا «نیتبرخلا ېا يف ؟تلق فیک

 تقتعأف اهب رمأو عابت ال

 كيلإ ينضبقا مهللا
 هارأ ينأ نظأ تنك ام ًارمأ تيأر دقل هللاو

 اومدقت الو «ناضمرل نابعش ةدع اوصحأ

 عرازملا اوركت الف مكناش اذه ناك نإ

 مکعرز اوذخ

Y۰ 

A۸1۰ 



 ٤١“ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 1۷ ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار

 اب هللا لوسر دهع ىلع نورجاؤي سانلا ناک جيدخ نب عفار

 11۰۸ تانايذاملا ىلع

 1۸ هذه مهو «هذه انل نأ ىلع ضرألا يركن انك جیدحخ نب عفار

 11۷ یمسم ماعط الو عبر الو ٹلثب اهیراکی ال جیدخ نب عفار

 11۳ ًاعفان انل ناک رمأ نع هللا لوسر اناهن جیدخ نب عفار

 1۷ لعجلا نع ىهن جيد نب عفار

 1۹۸ رجز كلذلف ءاذه الإ ءارك سانلل نكي ملو جیدخ نب عفار

 ۳44 طقسي ام لکو ء«لخنلا مرت ال  ورمع نب عفار

 يرافغلا

 ۲۳۰۲ (جراوخلا ثیدح) .هللا لوسر نم هتعمس انأو ورمع نب عفار

 يرافغلا

 ۳4۹ مهلخن يمرت م عفار اي ورمع نب عفار

 يرافغلا

 A۳۸ لخنلا يمرت ل مالغ اي  ورمع نب عفار

 ۳4۹ يرافغلا

 -۹ روهطلا عضي ىتح ئرما ةالص هللا لبقي ال ةعافر
۲۷ 

 r ؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ديزي دبع نب ناکر

 «هنع هللا يضر رمع نمز يف ةيناثلا اهقلطف ديزي دبع نب ةناكر

 ۹1٤ ةثلاثلاو

 1٤ ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ديزي دبع نب ةناكر



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۲

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۸۱٤ عرز هءام يقسي نأ لجرل لحي ال تباث نب عفيور

 3۸10 لأسف «يلغت رودقلاو ينلا رم يملسألا رهاز

 ۱۷۰ نيميلاو دهاشلاب ىضق هللا لوسر نأ ةبلعث نب بيبزلا
 يميمتلا

 ۷Y هيبحاصل ةيراجلا ةميق يثلث همرغأو مقرأ نب ديز

 1Y هثیدح نم ًائیش بتکن ال نأ انرمأ تباث نب دیز

 1۷ نیو دهاشب یضق هللا لوسر نأ  تباث نب دیز

 ۲۲۸١ هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف يلا نيب تباث نب ديز

 0 «ماشلل ىبوط «ماشلل ىبوط  تباث نب دیز

 A4 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكملا  تباث نب ديز

 1۰0 ماشلا ىلع اهتحنجأ وطساب ةكئالملا تباث نب ديز

 A٤ ربقألا هذه باحصأ فرعي نم تباث نب ديز

 A4 علسلا عابت نأ هللا لوسر یهن  تباث نب دیز

 4۷ نوبل تنب نوڻالثو ةقح نوثالث  تباث نب دیز

 4۰۷ - نيتقيلطت دبعلا قالط يف- كيلع تمرح  تباث نب ديز

 ۸ا اهيغاب ءاج نإف ةنس اهفرع ينهجلا دلاخ نب ديز
 ۳4۷ زعملا نم عذج هنإ :تلقف ينهجلا دلاخ نب ديز

 14 قافرلا نيب همسقف ركب ابأ هللا لوسر رم  بعک نب دیز

 يزهبلا
 - ۲ ةكم ديري جرخ هللا لوسر نآ يزهبلا بعك نب دیز



 يوارلا

 ديبع نب ماس

 قرس

 صاقو يبآ نب دعس

 صاقو يب نب دعس

 صاقو يٻأ نب دعس

 صاقو يبأ نب دعس

 صاقو يبأ نب دعس

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هللا كمري هدنع نم هل لقيلو

 اودلو امناك «موق ءاضق انل ضقا
 دبألل مآ ةصاخ الآ

 مکجح يف مکیلع لخدا دق لجوزع هلا نإ
 متمدق اذإف «ةرمع اذه

 هب ترجو ملقلا هب فج امیف لب

 دبالل لب
 هعم انعتمتو « هللا لوسر عتمت

 بلاطلا نييو لجر ةداهش زاجأ يلا نأ

 بهذلا ماخ سبل هنآ

 امك ءًأابصن نبللا يلع اوبصناو دحل يل اودحلا

 هللا لوسرب عنص

 بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأ

 لزعأ ينإ :لاقف ينلا ىلإ ءاج الجر نأ
 اخأ ةدّلك نب ثراحلا تئا «دوؤفم لجر كنإ

 ىرسيلا يف ماهبإلا ةثلاثلا يف ضبق مث
 ينعي ءاذكهو اذكهو اذكه رهشلا

 انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك

 انرمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك

14۳ 

YT 



fةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۲ انیهنف هلعفن انک انف اذه عنصت ال صاقو يبآ نب دعس

 ۲١۷١ مکح يذلا هللا محب مويلا مهيف مكح دقل صاقو يبا نب دعس

 A0۲ كلذ لعفت ل صاقو يبا نب دعس

 A۳۹ مورلاو سراف رض اراض كلذ ناك ول صاقو يبا نب دعس

 A0۲ مورلاو سراف رض اراض كلذ ناك ول صاقو يبآ نب دعس

 -۳ اذه نع هللا لوسر اناهن صاقو يبأ نب دعس

1044 

 ۱۱۱۸ مئاصلل ةلبقلا ةحابإ صاقو يبا نب دعس

 1۱144 اهنع هضقا ةدابع نب دعس

 11۲ عم نيميلاب ىضق هللا لوسر نأ  ةدابع نب دعس

 :لوقي نم انمف هللا لوسر ةجح يف انعجر كلام نب دعس

 ۰۸ تسب تیمر

 ۲۷٦ ففعتلاو رازإلا قوفام ذاعم نب دعس

 ۱۹۷۱ ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا ةنيفس

 ۸1۱ هدعبو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب ناملس

 11۷4 هدبع نم يحتسي «ميرک ييح مكبر نإ يسرافلا ناملس

 1۲ ىذألا هنع اوطيمأ يبضلا رماع نب ناملس

 V٤ هتقيقع مالغلا عم يبضلا رماع نب ناملس

 ۹۲ موكزم كنإ عوكألا نب ةملس

 ۱۸۱۹ اهرودق اورسكاو اهيف ام اوقيرهأ عوكألا نب ةملس



 يوارلا

 عركألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 عركألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 رخص نب ةملس

 ليفن نب ةملس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 سرهف

 موكزم هنإ :لاقف «یرخآ سطع مث

 راثآلاو ثيداحألا

 ؟نارينلا هذه متدقوأ مالع
 هنوقيطي نيذلا ىلعوإ ةيآلا هذه تلزن ال

 هدعقم اوبتيلف لقأ مل ام يلع لقي نم

 لاقف ةلاثلا وأ ةيناثلا سطع مث .هللا كمحري

 لجر اذه : هللا لوسر

 لجرلا : ينلا لاقف سطع مث .هللا كمري

 موكزم وهف داز امف ًاثالث سطاعلا تمشي

 نيتس نيب رمت نم ًاقسو معطاف

 یمأ نم ةفئاط لازت ال .لاتقلا ءاج نآلا

 ناويحلاب ناويحلا عيب نع یھن يلا نأ
 مهيأ نوهابتي مهنإو ءأضوح يبن لكل نإ
 ةدراو رثكأ

 ةلحلا نع يهنلاو ةقدصلا ىلع ثحل ا

 ةقيقعلا ثيدح

 ىوقتلا :مركلاو .لالا :بسحلا

 يذؤت ىتح تذحخأ ام ديلا ىلع

 لمي الو «برشیلو بلتحیلف
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 يوارلا

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرمس

 ةمثح يبأ نب لهس

 فينح نب لهس

 فينح نب لهس

 فینح نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نٻ لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 دعس نٻ لهس

 دعس نب لهس

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 هعباس موي هنع حبذُت «هتقيقعب ةنيهر مالغ لك
 ةقدصلاب انرمأ الإ ةبطحخ هللا لوسر انبطح ام
 هلثم هنإف ؛هعم نكسو كرشملا عماج نم
 رح وهف مرح محر اذ كلم نم

 ایؤر مکنم دحأ یأر له

 ةئامب يلا هادوف

 مهتتسلاب نآرقلا نوأرقي موق «قرشملا وحن هديب راشأو
 ةيمرلا نم مهسلا قورم مالسإلا نم نوقرمي

 ًاسفن تسيلأ

 هبحنو انبجي لبج دحأ

 ديسأ يبأ نب رذنملا ىمس ينلا نأ
 فلخ يش ناک ينلا نا
 نیمیلاو دهاشلاب یضق هللا لوسر نا

 «يب اوقاتل اذه تلعف اغنإ
 ءاسنلل قتيفصتلا

 نآرقلا نم كعم اب اهكتجّوز

 جرخ امل ةباين ركب وبأ ةالص
 هللا لوسر هرمأی نآ لبق ءاثالث اهقلطف

 ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك
 كنيع يف هب تنعط رظنت كنأ ملعأ ول



 يوارلا

 دعس نب لهس

 سو نب دادش

 سو نب دادش

 ةماثج نب بعصلا

 ةماثج نب بعصلا

 ةماثج نب بعصلا

 ةماثج نب بعصلا

 ةماثج نب بعصلا

 لاسع نٻ ناوفص

 لاسع نب ناوفص

 لاّسع نب ناوفص

 ةمادق نب ناوفص

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 حبسيلف هتالص يف ءيش هبان نم

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 ناضمر ماص نم

 زجع يبلل ىدهأ ةماثج نب بعصلا نأ

 انأ الإ كيلع هدرن م انإ

 محل هللا لوسرل تيدهأ

 مرح وهو شحو رام قش

 مهئابآ نم مه
 -نوتّيبي نيكرشملا نم رادلا لهأ يأ-مهنم مه

 اونزت الو ءاوقرست الو «ًائیش هللاب اوکرشت ال
 بحأ نم عم ءرملا
 هلجرو هدي اولّبقف

 بحأ نم عم ءرملا
 لاق ءةنجلا ةنجلا لهأ لحد اذإ
 ترج ةصق يف ءاضقلاب هباحصأ رمأ هنأ

 هللا ةمعط يه

 ءاودب تسيلو ءاد اهنإ

 بهذلا متاخ سبل هنأ

 نحنو هللا لوسر عم انلكأ دق انإ

 عوطت ةرمعلاو «داهج جحلا



 ةيزوجلا ميق نيال ننسلا بيذهت

 ةحفصلا رثألا وآ ثيدحلا

 ۸4 ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ

 1۴۳۱ اذإف «سانلل تيقاوم ةلهألا هللا لعج

 4 هرکذ لجرلا سم يف یرت ام

 ۵ ًاضوتیلف هجرف سم نم

 ٣۵ كنم ةعضب الإ وه له
 ٠ ٠١٠١ اهعم ًايشام نكي ل نإف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ

 ٠١١١ ىتح اهاري نيح مقيلف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ
 101۳ مكفلخت ىتح اه اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ

 1۳0۱ هبوث هيلإ درف ىلا هرقاف

 ۳0۱ اقسو يناطعاو يبو يلع درف

 101 مهوفلاخ ءاوسلجا

 4 ةيراجلا ضيحتو «مالغلا غلبي ىتح

 ۳۸۹ رجفلا ةالص يف ينلا فلخ انك

 ۳۸۹ مكمامإ فلخ نؤرقت

 ۳4۳ بحأ نم عم ءرملا

 -۳ نآرقلا نم ايش ارقي دحأ نم مكنم له
 ۳4٤

 ۸۰۰ رمخلا يتم نم سان برشي
 ٠ Y\o0¥ هذه نومست ام

 -۸ ان الولو ءران نم حاضحض يف وه معن
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 يوارلا

 نب نمحرلا دبع

 يميتلا نامثع

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 یفوأ يب نب هللا دبع

 یفوأ يبأ نب هللا دبع

 یفوأ يبأ نب هللا دبع

 یفوأ يبأ نب هللا دبع

 یفوأ يبأ نب هللا دبع

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع

 سين نب هللا دبع

 رسب نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 جاحلا ةطقل نع ىهن هللا لوسر نأ

 هيلع اومدقت الف ضراب هب متعمس اذإ
 لوقي لجو زع هللا نإ :لاقف ينرشبف يناتأ ليربج نإ

 رمه هٻ يل نا بحا ام ةيلهاجلا ين ًافلح تدهش

 معلا

 رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا

 ربيخ موي ناك املف ءربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ

 ربيخ موي ناك املف «ربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ

 درابلا ءاملاو دربلاو جلثلاب ينرهط مهللا
 جحلا نيب هللا لوسر عمج اغنإ

 مرح دق هللا لوسر نإ :لاقف يښلا يدانم اناتاف

 هلل دمحلاو هللا ناحبس لق

 رودقلا اوئفكأ نأ : هللا لوسر يدانم یدان

 ةرذعلا لكأت تناك اهنأل ةتبلأ اهنع ىهن

 اوربصاف هومتيقل اذإو
 خأب كل سیل هناف «ةدوس ای هنم يجتحاو

 ةفرع موي موص رايتخا

 هشرع ىلع مئاق وهو یلاعت هللا مهيداني مث

 مكيلع ضرتفا ام يف الإ تبسلا موي اوموصت ال
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 يوارلا

 ةحاور نب هللا دبع

 ةحاور نب هللا دبع

 سجرس نب هللا دبع

 دعس نب هلا دبع

 يراصنألا

 دعس نب هللا دبع

 يراصنألا

 مالس نب هللا دبع

 مالس نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال نئسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهانف هل ةمأ ىلإ ةليل يشم ةحاور نب هللا دبع نأ

 كلذك تنآ :يل ليق الإ ءائيش تلق ام

 نم ةأرملاو لجرلا لستغي نأ ساب ال

 يذمي لحف لكو يذملا كاذ

 رازإلا قوف ام كل

 كل ناك اذإف «شاف ابرلا اهيف ضرأب كنإ
 ماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ سانلا اهيأ اي

 مئاصلل ةلبقلا ةحابإ
 رحنلا موي فاوط رخأ يلا نأ

 روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل

 مكل بتكأل فتكلاو ةاودلاو حوللاب ينوتئا

 اباتک

 اضوتي هللا لوسر ناک فیک مکثدحأ نأ نوبحتا

 يلا دهع ىلع ةدحاو لعبت ثالثلا تناك اغنأ ملعتأ

 مهاردب مهارد اوعيبت ال ءةنيعلا هذه اوقتا

 الإ ؛ةرمع جحلاب مكلالهإ اولعجا

 مئاص وهو مجتحاو «مرح وهو هللا لوسر مجتحا

 مئاص وهو مجتحا
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 “1 رائآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 14 مرح مئاص وهو مجتحا سابع نب هللا دبع

 -۰ مئاص مرح وهو مجتحا سابع نب هللا دبع

1۰۸۱ 

 1۸۲ مئاص مرح وهو مجتحا سابع نب هللا دبع

 ۸۰ مئاص وهو مجتحاو «مرح وهو مجتحا سابع نب هللا دبع

 1114 ماعطلا ةلزنمب ءيش لك بسحأ سابع نب هللا دبع

 1۳ هلجر ىلع اهب شرف ءام نم ةفرغ ذخأ سابع نب هللا دبع

 ٤١١- برغملا يف اهب أرقي هللا لوسر تعمس ام رخآ سابع نب هللا دبع
1۷ 

 ۷۱ مكموص ةقدص اوجرخأ سابع نب هللا دبع

 ءلكأت الف ؛ديصلا نم لكأف بلكلا تلسرأ اذإ سابع نب هللا دبع

 1۲7 كسمأ امن إف

 اذإو «سأب الف دقنب تعبف دقنب تمقتسا اذإ سابع نب هللا دبع
 11 تعبف دقنب تمقتسا

 ام تذخاأ نإف لجأ ىلإ ءيش يف تفلسأ اذإ سابع نب هللا دبع

 €T الإو هيف تفلسأ

 يذلا دجت ملف لجألا ءاجف ءيش يف تملسأ اذإ سابع نب هللا دبع

 1۱ هيف تملسآ

 باسحب ثرو ًاثاريم وأ ًادح بتاكملا باصأ اذإ سابع نب هللا دبع

 ۸77 قتع ام

 ۸16 باسحب ثرو ءاثاريم وأ ًادح بتاكملا باصأ اذإ سابع نب هللا دبع
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 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نہ هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 جحلاب لجرلا لهآ اذإ

 موي ناك اذإف ءددعاف مرحلا لاله تيأر اذإ

 حبصاف عساتلا

 ةرتس ريغ ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 ًادعاصف نيلق ءاملا ناك اذإ

 تام مث ناضمر يف لجرلا ضرم اذإ
 ناكا هتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ

 ناکم هنم ولخي الف «هتیرب عیمج ىلع یلوتسا
 روبقلا نم ةدابع كرشلا لصأ

 اهدلو اهقتعأ

 عبرأ هللا لوسر رمتعا

 مهارد ةعبس هطعأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 ةرم ًاضوتف هللا لوسر ءوضو كيرأ الأ

 هللا لوسر ءوضو مکیرآ الآ

 همصيلف ؛مكدحأ هموصي ناک موص الإ

 مهقلخ ذإ نيلماع اوناك اب ملعأ هللا

 مهقلخ ذإ نيلماع اوناك ام ملعأ هللا

 ءلمو تاومسلا ءلم ءدمحلا كل انبر مهللا

AÎ 



 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نپ هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ًاطقس ناك نإو ؛ةرح دلولا مأ

 ةضيجب ءىربتست نأ ةعلتخملا ينلا رمأ

 ةضيجب دتعت نأ ينلا اهرمأ

 هبلق رفکو «هرعش نمآ

 كيدي نيب ري ال نأ تعطتسا نإ

 لوسر دهع ىلع بستحت تناك ثالثلا نإ

 هللا هدهي نم «هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 الف

 تاجاح نم ةجاح ىلع فرشيل دبعلا نإ
 هللا هركذيف ءايندلا

 هتکلم نیح هقتعأ هللا نإ

 ٌمُغ ناف «هتیؤرل هدمأ هللا نإ

 نأ ةداهشب ًادمحم ثعب هللا نإ

 هلوسرو هللا مرح ام اذه «عدخ ال هللا نإ

 ءيش هسجني ال ءاملا نإ

 مرح وهو مجتحا يلا نآ
 نأ ةريرب رمأ ينلا نأ

 اليل اربق لخد ينلا نا
 هعم دجسو مجنلاب دجس ينلا نا

 ةفلدزم اب نيتالصلا ىلص ينلا نأ

YoY 
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“oةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت . ٤ 

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 144۲ ربكف ةزمح ىلع ىّلَص ينلا نأ سابع نب هللا دبع

 104 مهمأف ءذوبنم ربق ىلع ماق ينلا نأ سابع نب هللا دبع

 11۲ تيبلاب فوطي ناک ينلا نأ سابع نب هللا دبع

 10۸۲ ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهن ينلا نأ سابع نب هللا دبع

 اهجوز نم تعلتخا سيق نب تباث ةآرما نآ سابع نب هللا دبع

 4 دهع ىلع
 ۹۳۸ هنم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ سابع نب هللا دبع

 114۹ تلاأس ةأرما نأ سابع نب هللا دبع

 ۷ يبأ نإ :تلاقف يلا تتأ ًاركب ةيراج نأ سابع نب هلا دبع

 At هتارما باصأ هنا ينلا ربخأ الجر نأ سابع نب هللا دبع

 AA وأ ًافتک لکا هللا لوسر نا سابع نب هللا دبع

 ۳.٥ ًاضئاح باصأ الجر رمأ هللا لوسر نا سابع نب هللا دبع

 ۸1۰ معطف «جرخ مٹ زربت هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 ۱۸ ةرم ةرم ًاضوت هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 ١١۷١ ماصف «ناضمر يف حتفلا ىلإ جرخ هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 ٤۷۱ رطفلا ةقدص ضرف هللا لوسر نإ سابع نب هللا دبع

 1 دهاشو نیمیب یضق هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 ٤ ةنوميم لضفب لستغي ناك هللا لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 ۹1٩ حاكنلاب صاعلا يبأ ىلع اهَذر لوسر نأ سابع نب هللا دبع

 1۲ ةانألاو ملحلا هللا امهبحجي نيتلف كيف نإ سابع نب هللا دبع



 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ًاناسل رجحلا اذه نإ

 اهيلع ذخاي نأ نم هل ريخ هاخأ مكدحأ حني نأ

 اذهب ام هّللاو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ
 رخؤن نأ انرمأ ءايبنألا رشعم انإ

 ةهراك يهو هتتبا رذنملا ينب نم لجر حكنأ

 يلا یتأف

 نهاضمأو ثالثلا زاجأ هنأ

 لعج مث ءان نيسخ دوهيلا فلحتسا هنأ

 هللا لوسر دنع دقر هنأ

 (دحأ یلتق ىلع يأ) مهيلع ىلص هنآ

 نابذعيل امهنإ

 ججب هباحصأ لهأو ءةرمعب ينلا لهأ

 ةقتعم يهف ؛اهديس نم تقلع ةأرما اأ

 هللا ىلع مركأ نوملعت ضرألا لهأ يأ سالا اهيا

 امهیلع تلبج لب

 رغصلاب صتخب ةعاضرلا ميرحت
 هللا تاذ يف اورکفت الو «ءيش لک يف اورکفت
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۲٦ 

 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ساپع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةنفح ذخأ مث ... هللا لوسر اضوت

 ىنميلا هلجر لسغ مث ةفرغ فرغ مث

 ةنحجلا نم دوسألا رجحلا

 وهو ناسللا ثدح :ناثدح ثدحلا

 هلبق اموی اوموص «دوهیلا اوفلاخ

 نیترم حبرت الو هنم صقناب ًاضرع ذخ

 ةرصبلا ربنم ىلع سابع نبا بطخ

 ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد
 ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد

 اهنیب تلخد ءةلضافتم مهاردب مهارد

 قيتعلا ىلإ ثاريملا عفد

 مئاصلل ةلبقلا ين صخر
 بنیز هتنبا هللا لوسر در

 لوألا حاکنلاب اهدر

 ةداعسلا مه تقبس

 هللا لوسرل ناک بتاک لجسلا

 رازإلا دجي مل نمل ليوارسلا



 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 مزمز نم هللا لوسر تیقس

 تافرعب بطخب هللا لوسر تعمس

 متمغر ناو «مکین ةنس
 ديدكلا غلب یتح ماص

 بيصن مالسإلا يف امه سيل يتمأ نم نافنص

 دوهيلا اوفلاخو رشاعلاو عساتلا اوموص

 نإف «هتیؤرل اورطفأو هتیؤرل اوموص
 ةدحاو ثالثلا قالط

 ةالص تيبلاب فاوطلا

 ةضيح ةعلتخملا ةدع

 نابعش ةدع

 اشبك اشبك نیسحلاو نسحلا نع قع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 هيلع یلصف هربق یتاف
 ةكمب ماجلا دو مث « هللا لوسر امهفلحأف

 ةدعلا اولمكأف

 نابعش ةدع ةدعلا اولمكأف

 نیثالث اولمکأف
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 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 نابعش ةدع اولمكأف

 نيڻالث نابعش ةدع اولمكأف
 دتعت نأ اهرمأف

 نبل هيف بالح هيلإ برق هللا لوسر ناف
 رطفأ مث ديدكلا غلب ىتح ماص هنإف

 ماعطلا مرحي ال هنإف لوألا امأف «نارجف رجفلا

 اهحاکن يلا درف
 ةقدصلا هذه هللا لوسر ضرف

 كمأ نع يموصف

 هتوم دعب نم ةرح يهف

 قدصتي اضئاح هلهأ یتای يذلا يف

 تیبلاب فاوط هیزج ؛عتمتملاو درفملاو نراقلا

 ءافش نکي ملوأ «هّللا مهلتق «هولتق

 نیریعبلا نم ًاريخ ریعبلا نوکی دق
 ةمليغأ ةفلدزملا ةليل هللا لوسر انمدق

 هتقان هتصقو يذلا مرحلا ةصق

 نينعالتملا يف يلا ىضق

 ام ىدوي :لتقي بتاكم ا ةيد يف هللا لوسر ىضق
 مالتحالاو فاعرلاو ءيقلا



 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نپ هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 نايفس يبأ ىلإ نورظني ال نوملسملا ناك

 لبقي يلا ناک

 ملتسا اذإ هللا لوسر ناک

 ًاماحز هيلع دجو نإف نکرلاب ری ناک
 ءاسنلا ةعتم مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك

 يف ةرمعلا نأ نوري اوناك

 كنيم نع يرفک
 لح دقف تیبلاب فاط نم لک

 عساتلا نموصأل لباق ىلإ تيقب نئل

 عساتلا نموصأل ؛لباق ىلإ تيقب نعل

 انءايحأ اوذؤتف انتاومأ اوبست ال

 نيموي الو مويب ناضمر اومدقت ال
 ودع رصح الإ رصح ال

“۹ 

 ةحفصلا
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 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 بنج ال

 ًابراقم وأ ًايتاوم ةمألا هذه رمأ لازي ال

 نمؤم وهو ينزي نيح دبعلا ينزي ال
 هنع معطيو دحأ نع دحأ موصي ال

 هنع معطيو دحأ نع دحأ موصي ال

 ريغ الو جاح تیبلاب فوطی ال

 وأ الجر یت لجر ىلإ هللا رظني ال

 روبقلا تاراوز هللا نعل

 روبقلا تارئاز هللا لوسر نعل

 هللا نأ ملع «مهقوف نم لوقي نأ عطتسي

 مهقوف نم

 هسأر كرتو «هدسج لسغ ول

 لاجر ءامد لاجر یعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول

 ةمايقلا موي نكرلا اذه هللا نثعبيل

 هلعجي نأ الإ مايص فكتعملا ىلع سيل

 ىلعوإ ىلاعت هلوق ينعي- ةخوسنمب تسيل

 ...ةيدف هنوقيطي نيذلا

 تس هللا لوسر اهامرأ يردأ ام

 لمعلا نم لضفأ رشعلا مايأ يف لمعلا ام

 مزتلملا يعدي بابلاو نكرلا نيب ام



 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نپ هللا دبع

 راٺآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ايندلا يف هفرعي ناک هیخآ ربقب رمی لجر نم ام

 ينوملعت نا مکمنم ام
 ريخ انآ :لوقی نآ دبعل يغبني ام

 هدوعی هللا لوسر ناک ناکلام نب سنا تام

 جرخ «ةرم نيسخ تيبلاب فاط نم
 ةليل ماق نمك ناك ماتيألا نم ةثالث لاع نم

 ليوارس سبليلف ًارازإ دج ۾ نم

 ني ةرافك هترافكف «هّللا ةيصعم يف ًارذن رذن نم

 ني ةرافك هترافكف «ةيصعم ين ًارذن رذن نم

 ةحرابلا نفد نالف :اولاق ءاذه نم

 ةقتعم يهف ؛هل تدلوف هتمآ ءیطو نم

 همسي مو ًارذن رذن
 هترافكف هلل ناك امف «نارذن رذنلا

 -ةدحاو لعجت ثالثلا قالط يف معن
 ةنوميمل هللا لوسر حاكن

 مومل نع ربیخ موي هللا لوسر یهن

 ةعفنم رج ضرق نع ىهن
 هلوسرو هللا مرح ام اذه

“1 
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 يوارلا

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 اهب انعتمتسا ةرمع هذه

 نإف -اهجرخأ مث هعباصأ نیب كبشو- اذكه
 بات

 اير بيطأو ًانانب فطلأ يه
 هلجر اهب لسغف ةنفح ذخأو

 اهوبأ اهرمأتسي رکبلاو

 نيلعنلا ىلع حسم ينلا نأو
 ةمهبم يه «ربلا ديص مكيلع مرحو

 قرشملا لهأل هللا لوسر تّقو

 ماعطلا ةلزنمب الإ ءيش لك بسحأ الو

 الإ هيخأ لام نم ئرمال لحي الو
 ؟ككلهأ يذلا امو
 ةنوميم جوزت يف سابع نبا مهو
 رح ةيد ىدأ ام ةصحبم بتاكملا يدؤي

 یدآ ام ردقب بتاکملا يدؤي

 يقلت نأ نيبو كنيب ام هلاوف يرشبأ همأ اي
 ةبحألاو ادم



 aE راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 116۷ مايص اهيلعو تتام يتخأ نإ هللا لوسر اي سابع نب هللا دبع

 ۷۸ «معن :لاق .نهينطعأ ثالث هللا ىن اي سابع نب هللا دبع

 ۸۸ كولمملا دح هيلع ماقي سابع نب هللا دبع

 ۳0 ةأرملاو دوسلا بلكلا ةالصلا عطقي سابع نب هللا دبع

 1 تيبلاب فاوطلا الإ هلحي ال هنأ سابع نب هللا دبع

 67 لجر ةداهش ةداهش زاجأ هللا لوسر نإ سابع نب هللا دبع

 °1 نيلجرب الإ راطفإلا ةداهش زيجم ال هللا لوسر ناك سابع نب هللا دبع

 لخد امن سیلو «جرخ امم ءوضولا سابع نب هللا دبع ۲۷۱
 صقنيو دادزي نالا سابع نب هللا دبع

 بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ ميك نب هللا دبع

 مكانأ اذإف ءةتيملا دولج يف مكل تصخر تنك ميك نب هللا دبع

 اوعفتنت الف يباتک

 مئاصلل ةلبقلا ةحابإ رمع نب هللا دبع

 تيبلاب فاوطلا الإ هلجي ال هنأ ٠ رمع نب هللا دبع

 نميلاب تيأرأ لعجا رمع نب هللا دبع

 مارحإو ءهسأر يف لجرلا مارحإ  رمع نب هللا دبع
 هيلاوم قحو هللا ىتح دبعلا ىدأ اذإ رمع نب هللا دبع

 ثالث وأ نيتلق ردق ءاملا غلب اذإ  رمع نب هلا دبع

 اذإف هيدي عضيلف مكدحأ دجس اذإ رمع نب هللا دبع

 اولوقف ةمذلا لهأ مكيلع مَّلس اذإ رع نب هلا دبع



“٤ 

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةنيعلاب اوعيابتو «مهردلاو رانيدلاب سانلا نض اذإ

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ

 كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ
 سجن ال هنإف نيتلق ءاما ناك اذإ
 ثبخلا لمحي م نيتلق ءاملا ناك اذإ

 تنابو «كبر تيصع نذإ

 قمحتساو زجع نإ تيآرأ

 قمحتساو زجع نإ تيأرأ

 مکمدآ هب اونهداو هب اوحبصتسا

 هتثرو هاعڏا هل یعدُي يذلا هبا دعب قحلتسا

 ساطعلا ىصلا لالهتسا
 ًادمع نآو هللا الإ هلإ ال نآ ةداهش مالسإلا

 كابأ عطأ

 مصو فكتعا

 يقب ام اولكو امهوح امو اهوقلآ

 رفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 انل كراب مهللا ءانماش يف انل كراب مهللا

 ريخ كتسأ دنع سيلف لّبقف تنأ امأ

 نهنم ًاعبرآ رّيختي نأ ينلا هرم



 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةدحاو ةقيلطت ىتلط اغنإ رمع نبا نأ

 ًاعيمج زئانج عست ىلع یلص رمع نبا نآ
 هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ

 رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ

 بذعيل تيما نإ

 ةيد ًايمذ یدو يښلا نآ
 رحنلا موي ضافأ ينلا نأ

 رهطت یتح اهعجاري نآ هرمآ ينلا نأ

 همف :لاق ةرم لب هيلع اهبسح ىنلا نأ

 ةلخنلاب ملسملا هبش ينلا نأ

 ءاشعلاو برغملا ىلص ينلا نأ

 ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىھن يلا نأ
 ًادمع نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ

 هللا لوسر دهع يف اهربد يف هتأرما یتا الجر نأ

 ينلا تتاف ءًارکب هتتبا جوز الجر نآ
 بهذ نم ًاتاخ ذختا هللا لوسر نأ

 بهذ نم امتاخ عنطصا هللا لوسر نأ

 مايأ ةثالث بهذ نم ًاتاخ سبل هللا لوسر نأ

“o 



۲“ 

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيفخلا سبل يف صخر هللا لوسر نآ

 لعجو «ليخلا نيب قباس هللا لوسر نأ

 مايأ ةثالث موصي ناك هللا لوسر نأ
 موحل لکأ نع یھن هللا لوسر نآ
 ثناح ريغ كرت ءاش نإو عجر ءاش نإ

 هرمأف «ةوسن رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ نآ

 فيفختلاب انرمأيل هللا لوسر ناك نإ
 ىلإ سدقملا تيب نيب ام ًاضوح يل نإ
 ءاسنلا ىبجن شيرق رشعم انك انإ

 هولکات الو هب اوعفتنا

 يأ) سانلا ىلع اهمرجب ملو «كلذل اهكرت اغنإ
 (ةعرازملا

 نیترمع رمتعا هنآ

 بجر يف رمتعا هنإ

 ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب «هل ًاريعب عاب هنأ

 ةأرملا رؤسب ًاسأب یری ال ناک هنأ

 هللا لوسر تیر اذکه ...ةرمجلا يمري ناك هنآ

 ةزانحلا ماما يشي ناک هنأ

 هیتبکر ىلع هسلجأو هقیر نم هيلع ثفن هنآ

 فلس نعو «ةعيب يف نيتعيب نع یهن هنآ



 1Y راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۱١٠١۳- نم هصف لعجأو متاخلا اذه سبلأ تنك ينإ  رمع نب هللا دبع
 لخاد 140٤

 AYY ملسم اذه لعفي وأ رمع نب هللا دبع

 14۲ كرذنب فوأ رمع نب هللا دبع

 ۳۰۱ كرذنب فوأ رمع نب هللا دبع

 ۳۸٦ مكدحأ بحيأ رمع نب هللا دبع

 ۱۳٤۲١  هتنازخ باب رسکیف هتبرشم یتؤت نآ مکدحأ بحي  رمع نب هللا دبع

 AY ةالص لكل ةدحاو ةماقإب رمع نب هللا دبع

 o14 مث «ةرمعلاب لهأف هللا لوسر أدب رمع نب هللا دبع

 هللا دبع ىتح «ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تثعُب _ رمع نب هللا دبع

 10 هل كيرش ال هدحو

 114۲ رمع اي هينعب رمع نب هللا دبع

 ۱۹ ةضيحب دتعت رمع نب هللا دبع

 A۷4 الماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث رمع نب هللا دبع
CAAT 

۸۹۰ 

 A۸٦ سي نآ لبق ًارهاط اهقلطيل مث رمع نب هللا دبع

 ۸۷۹ لبق يف «عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطيل مث رمع نب هللا دبع

 هدنع ضيحت مث «رهطت ىتح اهكسمي مث  رمع نب هلا دبع
AVY مث «ىرخأ ةضيح 



۸ 

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هّللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةماقإو دحاو ناذأب امهنيب عمج

 امه ةدحاو ةماقإو دحاو ناذآب امهنيب عمج

 ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج

 ةدحأو ةماقإب امهنيب عمج

 نيتماقإب امهنيب عمج

 ةماقإ الو ناذأ الب امهنيب عمج

 ةماقإ الو ناذأ ركذ نود امهنيب عمج

 ءاش نإ مث رهطت مث «ضیحت مث ءرهطت یتح
 كسمأ

 لاح لک یلع هلل دمحلا

 ىلإ ءاج مث اضوتف بعشلا لخد
 وأ رعشأ «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ

 هملتسي يلا تیأر

 ال ضئاح يهو ًاثالث هتأرما قلطي لجرلا

 كلذب دتعي

 هب سأب ال :لاقف «ضیمحتلا نع رمع نبا لاس

 لعجو «ليخلا نيب هللا لوسر قبس

 لبق تومرضجب وأ تومرضح نم ران جرختس
 «همايصب رمأو .ءاروشاع ينلا ماص

 ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص

1A۹ 

AYY 

1o۰ 

۳۰4 

Yor 

1o 



 ۲۹ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 1۸۸ ملو نذؤي ملو «ءاشعلا ىلص مث ةالصلا رمع نب هللا دبع

 ۸0۱ يهو هتآرما رمع نب هللا دبع قلط رمع نب هللا دبع

 A10 ينلا دهع ىلع ًاثالث يتأرما تقلط رمع نب هللا دبع

 ٤۱ ةقلطلا ةعلتخملا ةدع رمع نب هللا دبع

 ۱ ةضيح ةعلتخملا ةدع رمع نب هللا دبع

 - ۷ لاقي ةمايقلا موي ءاول هل عفري رداغلا رع نب هللا دبع
Y۸ 

 ۱۳٦ رتوت ةعكر لصف حبصلا تفخ اذإف ٠ رمع نب هللا دبع

 AAY ءاش نإ اهقلطيلف ترهط اذإف رمع نب هللا دبع

 A4 اهرهطل اهقلطيلف ترهط اذإف رمع نب هللا دبع

 1A۳ ماقأو نذأف رمع نب هللا دبع

 ^A ءاسنلا قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف رمع نب هلا دبع
 ۸4٦

 A۷ ةقيلطتب يلع تبسحف  رمع نب هللا دبع

 نم متاخب رمأ مث «لعف ام يرذن الف هب یمرف  رمع نب هللا دبع
 140۳ هيف شقني نأ رمأف ةضف

 130۲ ةضف وأ قرو نم ًاتاخ ذختاو هب ىمرف  رمع نب هللا دبع
 ۸4۷ نهتدع لبق يف نهوقلطف رع نب هللا دبع

 ۸۰ اهجوزتف امهنيب هللا لوسر قرفف رمع نب هللا دبع

 10 ىنثتسا دقف  رمع نب هللا دبع

 101 هيلع ثنح الف رمع نب هللا دبع



YNV 

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نپ هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ركب وبأ يلا دعب متاخلا سبلف
 هان هلف

 -ةفرع موي موص نع يأ- يناهنف

 یضم ءاش نإ رایخلاب وهف
 فاطف ةرمعلاو جحلا نيب نرق

 رانید فلآ ىلع ًامالغ بتاک

 اهيأاي لق# برغم ا يف ارقي يلا ناك
 ًارقيف «نآرقلا أرقي هللا لوسر ناک

 هیتبکر لبق هيدي عضی ناک

 بوقعي نب فسوي :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا
 سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش لك

 سيكلاو زجعلا ىتح «ردقب ءيش لك

 يشغن نحنو لکان هللا لوسر دهع ىلع انک

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 اهموي رعسب اهتذخآ اذإ ساب ال

 امتقرفتو ءاهموي رعسب اهتذخأ اذإ سأب ال

 ديب ادي ناک اذإ ساب ال
 اقرتفت مل ام ءاهموي رعسب اهذخأت نأ ساب ال



 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 نهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال

 رمتب لخنلا رمث ؛رمتلاب رمثلا اوعيابت ال
 رمتلاب رمثلا اوعيبت ال
 مكتالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغت ال

 هجولا اوحبقت ال
 نيزافقلا سبلت الو ةآرملا بقتنت ال

 لصن يف الإ قبس ال

 اهب عتمتسي «نثروي الو «نیهوي الو «نّعْبي ال

 عبس نم لقأ هيزجي ال
 ريغب هيخأ ةيشام مكدحأ نبلجي ال

 هنذإ ريغب هيخأ ةيشام مكذحأ نيلحي ال

 وهو الإ لجرلا دجسي ال

 مث هسلجم نم هاخأ مكدحأ ميقي ال

 سنربلا الو صيمقلا سبلي ال

 وهو ةلبقلا نع هلاس ىتفل رمع نبا هلاق .ال

 مئاص

 كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل

 هلوسرو هللا ىلإ ةأرملا هذه بتتل

 اهدنع ام يدؤتلو ةأرملا هذه بتتل

¥1 



Y۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 1٤ هللا لوسر نآ رمع نبا ملع دقل رمع نب هللا دبع

 1۱ ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمأ لكل  رمع نب هللا دبع

 Y4 رکب وبآ الو « هللا لوسر همصی مل  رمع نب هللا دبع

 ۱A۷ اهنم رمتعي ل رمع نب هللا دبع

 14 س هللا لوسر نکی مل رمع نب هللا دبع

 بکاف رکب وبآ لخد هللا لوسر ضبق ال  رمع نب هللا دبع

 1Y هتهبج لبقو هيلع

 ۷۰۷ وأ تسب تیمر يلابآ ام رمع نب هللا دبع
 11۳ هلا یلص هللا لوسر تیار ذنم هتکرت ام رمع نب هللا دبع

 ۳44 یتح «راجلاب ينیصوي لیربج لاز ام رمع نب هللا دبع

 4۲ هيلإ بحأ الو ءهللا دنع مظعأ مايأ نم ام رمع نب هللا دبع

 ۸۸0 تلستغا اذإف ءاهعجاربلف هللا دبع رم رمع نب هللا دبع

 AY اهعجاربلف هرم رمع نب هللا دبع

 ةلبقتسم ةضيح ضيحت ىتح اهعجاريلف هرم _ رمع نب هللا دبع
 AVY یوس

 ۸۸۱ اذإ ىتح اهسم ترهط اذإف ءاهعجاريلف هرم رمع نب هلا دبع

 10۹ «يناميلا نكرلاو رجحلا حسم  رمع نب هللا دبع
 r۲ ةباصعلا ىلع حسملا رمع نب هللا دبع

 1 اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ يلا ةلماعم رمع نب هللا دبع

 1A4 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكللا رمع نب هللا دبع



 EDA راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۲۰۲۷ نمث غلبي لام هل ناکف «دبع يف هل ًاکرش قتعا نم  رمع نب هللا دبع

 141۲ لام هلو ًادبع قتعأ نم رمع نب هللا دبع

 141۳ الإ هل هلامف لام هلو ادبع قتعأ نم رمع نب هللا دبع

 ٠١۲١  هطرتشی نأ الإ عئابلل هلامف «لام هلو ًادبع عاب نم  رمع نب هللا دبع

 1۲۰ نأ الإ عئابلل اهترمثف ترّبأ دق ًالخن عاب نم رمع نب هللا دبع

 1410 موقب هبشت نم رع نب هلا دبع

 ۳7 ةنبخ ذختي الو لكايلف ًاطئاح لخد نم رمع نب هللا دبع

 oY ةنبخ ذختي الو لكأيلف ًاطئاح لخد نم رمع نب هللا دبع

 311۳ ءهيلع ءاضق الف ءيقلا هعرذ نم رمع نب هللا دبع

 11۸ لدعك وهف ًاعوبسأ تیبلاب فاط نم رمع نب هللا دبع

 -۷ ال ءًاعوبسأ تيبلاب فاط نم رمع نب هللا دبع

11۸ 

 ۹۷ دقف ءاهباصأ موي اهكلمي ةمأ نم ناك نم رمع نب هللا دبع

 114 دجسملا يف وهو هللا لوسر لجر یدان رمع نب هللا دبع

 110 1 ًائيش مدآ نبا نم برقي ال رذنلا رمع نب هللا دبع

 ۹۱ ةبرشأ ةسمخل ذئموي ةنيدملاب نإو رمغلا ميرحت لزن رمع نب هللا دبع

 ۷ بقتنت نأ ةأرملا ىهن رمع نب هللا دبع
TYA 

r 

 3۸1۸ ةيلهألا رمحلا موحل نع ينلا ىهن  رمع نب هللا دبع

 111 نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىهن رمع نب هللا دبع



E:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 11۷1 ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ ىهن رمع نب هللا دبع

 1۹14 الإ بهذلا سبل نع هللا لوسر ىهن  رمع نب هللا دبع

 14 هسلجم نم لجرلا ماقي نأ هللا لوسر ىهن رمع نب هللا دبع

 1A4 الإ نارقإللا نع هللا لوسر ىهن رمع نب هللا دبع

 104 هحالص ودبي یتح رمثلا عیب نع هللا لوسر یهن  رمع نب هللا دبع

 ۱١۷١- «هدحو لجرلا تيبي نأ ء«ةدحولا نع ىهن رمع نب هللا دبع

 11۷۷ رفاسي نأو

 771 نيدلاب نيدلا عيب نع يهنلا رمع نب هللا دبع

 11۲ هضبق لبق ماعطلا عيب نع يهنلا رمع نب هللا دبع

 1۰۸ عيبو فلس نعو ةعيب يف نيتعيب نع یھن رمع نب هللا دبع

 ۱۷۰۷ عیبو فلس نعو «ةعيب يف نیتعیب نع یهن رع نب هلل دبع
 114 نمضي م ام حبر نع يهنلا  رمع نب هللا دبع

 00 هللا لوسر عنص اذکه  رمع نب هللا دبع

 114۲ تئش ام هب عنصاف هللا دبع اي كل وه  رمع نب هللا دبع

 ۱۸۹ قتع ام هنم قتع دقف الإو _رمع نب هللا دبع

 ۸۹۲ لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةنسلاو رمع نب هللا دبع

 o۸ هللا لوسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا لوقأ انأو رمع نب هللا دبع

 0۵۸ ةرمعلاب لهأف « هللا لوسر ًأدبو رمع نب هلا دبع

 10۰ ءوضو ىلع دجسي رمع نبا ناکو  رمع نب هللا دبع

 14۲ ةوالتلل دجسي رمع نبا ناكو رمع نب هللا دبع



 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 اهيلإ اوجاتحا دق سانلا ناكو

 نيزافقلا سبلت الو

 سبلت الو مارحلا ةأرملا بقتنت الو

 ایش اهر ملو

 نهيتأن :لاق ؟ضيمحتلا امو

 هل هلامف «لام هلو دبع قتعأ نمو

 ىلع ملسن «مالسلا لجا نم ودغن اإ نطب ابآ اي
 ةيبع مكنع بهذأ دق هللا نإ سانلا اهيأ اي

 نم ريخ ايلعلا ديلا

 هرخآو راهنلا لوأ كاتسي

 يتمأ وأ ةمألا هذه يف نوكي

 قورم مالسإلا نم نوقرمي
 لجر ةداهش ةداهش زاجأ هللا لوسر نإ
 نيلجرب الإ راطفإلا ةداهش زيب ال هللا لوسر ناك

 هلتقآ نأ يلعف ءةعبارلا يف هب ينوتثا

 ىلع ءاروشاع موي موص بتكي م هللا نإ

 ةفرع موي ربكألا جحلا موي
 لزعلا ةهارك

 ناميإلا نم ةبعش ءايحلا

Y1Vo 



 ۲۷ل

 يوارلا

 رمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ميغلا موي مايص

 ةباتكلا يف ورمع نب هللا دبعل نذأ
 يف نم مكمحري «ضرألا يف نم اوم را

 دواد مایص مايصلا لضفأ

 يلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام لضفأ
 هتمرب كيلإ هعفدأ ءهلتق نم ىلع نيدهاش مقأ

 اذهب كترمأ كمأ

 هعباس موي دولوملا ةيمستب رمأ ينلا نأ

 ًارهظ عاتبي نآ هرمآو ًاشیج زهجب نآ هرمآ ينلا نآ
 دیدج حاکنب هيلع اهدر يتلا نأ

 لهآ نم الجر لتق ملسم لک ىلع ضرف ينلا نآ

 ربقلا يناتف ركذ هللا لوسر نأ

 نم نيعبصإ نيب اهلك مدآ ينب بولق نِ

 اهسبلت الف رافكلا سابل نم هذه نإ
 اضوتیلف هجرف سم لجر امی
 ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع اأ

 امهقرحآ لب



 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نٻ هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع ن هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 مات كلتف «كتناع قلحتو كرعش نم ذخاأت

 هاتي ذآ

 اذه ةاكز نيطعت

 ىرغصلا ةيطوللا كلت

 ًأربت یتح

 رحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد

 قزلی هللا لوسر تیار

 دیدج حاکنب هيلع اهدر

 نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا

 ةقيقعلا نع هللا لوسر لئس
 قح ةعرفلا
 ةماسق نيس مهنم احسن

 مانيو ‹«هثلژ موقيو ءليللا فصن ماني ناک

 «هسدس

 رانيد ةئامنامث هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك

YYY 

 ةحفصلا



YA 

 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 هسلج يف دحا نهب ملکتی ال تاملک
 اموی موصي ناک «دواد موص نم لضفأ ال

 قوقعلا هللا بحب ال

 عیب يف ناطرش الو «عبیو فلس لحي ال

 عیب يف ناطرش الو «عیبو فلس لحج ال

 اهجوزل ركشت ال ةآرما ىلإ هللا رظني ال

 لعنلا وذح ليئارسإ ينب ىلع ىتآ ام يتم ىلع نیتایل

 تعطق اذإ يذلا هنكلو ءيناكم اب لصاولا سيل

 كتيب نم ةمطاف اي كجرخأ ام

 هللاب كرشلاب الإ طق ةمأ تكله ام

 مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكل

 ذختم ريغ ةجاح يڏ نم هنم باصأ نم

 الف ؛ةنبخ ذختم ريغ ةجاح يذ نم هنم باصأ نم

 اهنم ًاریخ اهریغ یآرف نی یلع فلح نم



 يوارلا

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 طرق نب هللا دبع

 طرق نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نوعبرأ اهنم

 رثألا وأ ثيدحلا

 مولا مكتئيهك معن
 نمضي م ام حبر نع ينلا ىهن

 اربي یتح حرج نم صنقی نآ هللا لوسر یھن

 هبحاص

 نم صتقي نأ كلذ دعب هللا لوسر یهن

 ةيلهألا رمح ا موحل نع ربيخ موي هللا لوسر ىهن

 سيلف ةنبخ ذختيف ,ذخاأب ملو هيفب لكآ نإو
 ذختم ريغ «ةجاح يذ نم هيفب باصأ نمو

 هيلع ءيش الف ؛ةنبخ

 كسنيلف «هنع كسني نأ بحاأف هل دلو نمو

 همهس هوعنمو

 قئالخلا سوور ىلع يتمأ نم لجرب حاصي
 «ةمايقلا موي

 كرابت هللا دنع مايألا مظعأ نإ

 مئاصلل ةلبقلا ةحابإ

 اه تطرشو ةيراج ةيفقثلا بنيز ىتأرما نم تعتبا

 ةنيب امهنيب سيلو ناعبيلا فلتخا اذإ
 رح وهف هتميق بتاكملا ىدأ اذإ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 يحولاب هللا ملكت اذإ

 كتالص تيضق دقف اذه تلق اذإ

 انل رفغاو انذعأو انعأ مهلا

 ًاهقفو ًانيقيو ًانايإ يندز مهللا

 ليدانق اه ءرضخ ريط فوج يف مهحاورأ نإ

 شرعلاب ةقلعم
 هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا نإ

 ءامسلا لهأ عمس يحولاب ملكت اذإ هللا نإ

 ءامسلل

 مكيلع مرح اميف مكءافش لعيب م هللا نإ
 عکر مث هیدی عفرف «حتتفا ينلا نا
 لك نم مايأ ةثالث موصي ناك هللا لوسر نأ

 نب ثعشألا نم عاب دوعسم نب هللا دبع نأ

 اقيقر سيق

 ةداعسلاو ةواقشلاو لجألا ةباتك نأ

 یتم نب سنوي نم ریخ انآ لوقی نآ
 «ةءوطوم راثآو «ةبورضم لاجآل هللا تلأس كنإ

 لجعپ ال «ةموسقم قازرأو

 ناذاب اهدحو ةدحأو لک نیتالص یلص هنآ

 ةماقإو

1° 

Ao 



 يوارلا

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ًاديدش ًالوق ةلبقلا يف لوقي ناك هنآ

 ملف همالغ وأ هدبع قتعأ لجر ا

 نيبو ماع ةئامسخ اهيلت يتلاو ايندلا ءامسلا نيب

 ماع ةئامسخ ءامس لك

 اهمدقت نم اهعم سيل ةعوبتم ةزانجلا
 نأ عئابلا رمأف ءاذه لثم يف هللا لوسر ترضح

 فلمي

 ينولي نيذلا نرقلا يتم ريخ

 همأ نطب يف يقش نم يقشلا
 رهاط يهو ةقيلطت اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 ءرهاط يهو اهقلطي نأ ةنسلا قالط

 ًاضوتي ملو لکاف

 ةرم لوأ يف هيدي عفرف

 دعي مل مث «ةرم لوأ يف هيدي عفرف

 ةدحاو ةرم هيدي عفرف

 ةرم الإ هيدي عفري ملف ىلصف

 ةرم الإ هيدي عفري ملف

 ةعذج نورشعو ءةقح نورشع ًاسامخأ اطخلا يف

YA 

YA 

۳7۹4 

۳۷٦ 

YA 

€۲ 



A1 

 يوارلا

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ةعذج نورشعو «ةقح نورشع ًاطخلا ةيد يف

 مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق
 ريخلا هللا مسق

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةرشع هلعجف

 قشاو تنب عورب يف هب یضق

 لوسر لاق

 مارح رکسم لک
 اهجوزل اهتعنتل ةأرملا ةأرملا رشابت ال
 طرش اهيف دحألو اهبرقت ال

 سنوي نم ريخ ينإ مكدحأ نلوقي ال

 لحملاو هبتاکو هیدهاشو هلکومو ابرلا لکآ هللا نعل

 شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل

 يسركلا نيبو ىوصقلا ءامسلا نيب ام

 ةئامسمخ ةريسم ضرألا ىلإ ءامسلا نيب ام دوعسم نب هللا دبع

 لک نيب مث «ماع
 ةمأ يف هللا هثعب ىن نم ام دوعسم نب هللا دبع

 يسفن يذلاو «هيقاس ةقد نم مككحضي ام دوعسم نب هللا دبع

 لقثأ امهنإ هديب
 سنوي نم ًاريخ نوکی نأ دبعل يغبني ام  دوعسم نب هلا دبع

 ودعلاب رصحلاك ضرمب رصحلا ٠ دوعسم نب هللا دبع



 YAY راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 14۹164 هقتعأ يذلل هلامف ًادبع قتعأ نم دوعسم نب هللا دبع

 E ديلاب ذخألا ةيحتلا مامن نم  دوعسم نب هللا دبع

 ٠٠٠١١  ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنأل «هتنعال ءاش نم دوعسم نب هللا دبع

 ٠٠١١ ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم سانلا رارش نم دوعسم نب هللا دبع

 10۰۷ اليل نيداجبلا يذ ربق يف يلا لزن دوعسم نب هللا دبع

 14۳ يف نيتقفص نع هللا لوسر یھن دوعسم نب هللا دبع

 1۰0 ةقفص يف نيتقفص نع هللا لوسر ىهن دوعسم نب هللا دبع

 1۰۹ ةعفنم رج ضر ىهن دوعسم نب هللا دبع

 A۳۹ يفخلا دأولا وه دوعسم نب هللا دبع

 ۴۷۱ لخد امم سيلو «جرح ام ءوضولا دوعسم نب هللا دبع

 ۹۱ هلك نايإلا نيقيلا دوعسم نب هللا دبع

 AYY لزعلا يف ةصخرلا دوعسم نب هللا دبع

 11۱ ضيح ثالث اهتدع دوعسم نب هللا دبع

 AYY لزعلا هرك دوعسم نب هللا دبع

 -0 ةقفن الو امه ىنكس ال دوعسم نب هللا دبع
۹۸1 

 -۸ لزعلا ةهارك دوعسم نب هللا دبع

A۳۹ 

 1۸ هنم ساوسولا ةماع نإف لفغم نب هللا دبع

 11۲ مدب هسأر سي الو مالغلا نع قعي ىنزملا دبع

 4 كاذ لقت ال كلام نب نابتع



Aةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ٤ 

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 V۳ هتلحار ططحجب مل رمتعا اذإ نافع نب نامثع

 ۲٤ هتي للخي ناک هللا لوسر نأ نافع نب نامثع

 ۲ ةكمب نامثع لهأت نافع نب نامثع

 ۲۲٣۸  نآرقلا لضفو «هملعو نآرقلا ملعت نم مکریخ نافع نب نامثع

 6 ةضيح ةعلتخملا ةدع نافع نب نامثع

 -4 تسل ينإ لاق ؟تنأ لکات الأ :اولاق ءاولک نافع نب نامثع

10 

 1۹۸۷ ثالث یدحاإب الإ ملسم ءیرما مد لحج ال نافع نب نامشع
 ۱۹۸۸ ثالث یدحاإب الإ ملسم ءیرما مد لحي ال نافع نب نامثع

 ماق امنأكف ؛ةعامج يف ةرخآلا ءاشع ىلص نم نافع نب نامثع
 YY ةليل فصن

 1۷ نوبل تنب نوڻالثو ةقح نوثالث نافع نب نامثع

 ٠ ٠.١ -نيتقيلطت دبعلا قالط ينس كيلع تمرح نافع نب نامثع
 ةيد ثلثب ينارصنلاو يدوهيلا ةيد يف ىضق نافع نب نامثع

 ۰4۸ ملسلملا

 4۳¥ تنأ بيطخلا سئپٻ متاح نب يدع

 16۲۸ كيلع كسمأ يراض بلك نم ناک ام متاح نب يدع

 ۱۲۹ ركأ هللا :لاقي نأ كرضيأ ؟كرضي ام متاح نب يدع

 ۳۰ هللا نم ربکأ ايش ملعت له اح نب يدع

 - ملست ملسا متاح نب يدع اي متاح نب يدع



 Ao“ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 «مههوجو ىلع نودجسي هعم نمو وه اذٳف ةريمع نب يدع

 114 نومعزيو

 -1 يذ لک نع ربيخ موي یهن هللا لوسر نأ ضابرعلا
1A1¥ 

 10۹۷ ةاش هب هل ېرتشیل ارانید هاطعأ ينلا نأ يقرابلا ةورع

 -7 هب هل يرتشي ًارانید هاطعأ يلا نأ يقرابلا ةورع

0۹۷ 

 10۹۸ ةمايقلا موي ىلإ ليخلا يصاون يف دوقعم ريخلا يقرابلا ةورع

 ۳ اهعجترا مث «هتأرما قلط اذإ لجرلا ناک ريبزلا نب ةورع

 ۳۹۰ بحأ نم عم ءرملا سرضم نب ةورع

 ٠١١١  هتالص دحأ لهآ ىلع یلصف ًاموی جرخ ينلا نأ  رماع نب ةبقع

 A3 نيتذوعملاب حبصلا يف أرق هنأ رماع نب ةبقع

 ۳40 تن هب حض رماع نب ةبقع

 lor نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك رماع نب ةبقع

 فصحخأ وأ «فيس وأ «ةرمج ىلع يشمأ نأل رماع نب ةبقع

 1o يلجرب يلعن

 0۷o ةفلح رذنلا رماع نب ةبقع

 ofr نينس نامث دعب دحأ ىلتق ىلع ىلصو رماع نب ةبقع

 1۳۹1 كدعب دحأل اهيف ةصحخر الو رماع نب ةبقع

 الف ؛اهريرحو ةنجلا ةيلح نوبحت متنك نإ رماع نپ هبقع

 1۹0۹ اهوسبلت



۲A٦ 

 يوارلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 مكل كرابو مكيف هللا كراب بلاط يبا نب ليقع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 هيف صخر ًاموی اذه ناک «سیق مآ ای رخ
 انيمر نحن اذإ انل هللا لوسر

 ید ام ردقب ٹریو «یدآ ام ردقب هنم قتعی

 دالوألا تاهم قتع ىلع رمع يارو ييأر عمتجا

 هللا لوسر روهط ناک فیک كيرأ نأ تببحأ

 امهنیب قرفت الو ءًاعیج امهعبو امھعجتراو امھکردا
 اوكاتست الو ةادغلاب اوكاتساف متمص اذإ

 اأ تيأرف دالوألا تاهمأ عيب يف رمع ينراشتسا

 نم يلإ بحأ «نابعش نم ًاموي موصأ
 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 فالتخالا هركأ ينأف نوضقت متنك امك اوضقأ

 رئابجلا ىلع حسي نأ ينلا هرمأ

 لسغلاب هرمأ ينلا نأ

 دحاو دهاش ةداهشب ىضق يلا نأ

 رطضملا عيب نع ىهن ينلا نأ

 هللا لوسر نإو ًامئاق برشلا نوهركي اسان نإ

 لالملا ةيؤر ىلع يلع دنع دهش الجر نأ

 بحي لجرلا : ينلل لاق الجر نأ

 جراوخلا يف ةيدثلا اذ دجو نيح دجس ًايلع نأ

 ةحفصلا

4۹۸ 



 يوارلا

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يپآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وآ ثیدحلا

 ًاعبس هيلع ربکف «ةداتق يبآ ىلع یلص ًايلع نا

 اعيش اودجم ملف اورظنف ءاورظنا
 هابأ هزیهجت نم لستغا هنآ

 اریعب نیرشعب ریفیصع یعدی هل ًاریعب عاب هنآ
 هتأرمال لوقي لجرلا يف تاقيلطت ثالث اهنإ

 لمعو «ناسللاب لوقو «بلقلاب ةفرعم نامإلا
 اوزه هللا تایآ نوذختت

 ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهيرحت

 ضاخ تنب نورشعو سه
 اليل ةمطاف يلع نفد

 نهقرأ نأ تيأر

 لوألا حاكنلاب درلا

 -نيمالغلا دحأ يلع عيب ةصق يف- هدر «هدر

 ينلا ءوضو نع لئس
 اعيج امهب يلي هللا لوسر تعمس

 ضوضع نامز سانلا ىلع يتأيس
 اتس هيلع ربکو ةداتق يبأ ىلع یلص
 تاروجأم ريغ تاروزأم نعجراف

 قيقر اهنآ تیأر تیلو املف

YAY 



“A^ 

 يوارلا

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يب نب يلع

 بلاط يپا نب يلع

 رثألا وأ ثيدحلا

 قيقرلاو ليخلا نع توفع دق
 امك امھسبلی ءداسف نیفخلا عطق

 ةالصلا ىلإ ماق ذإ هللا لوسر ناک

 لطاب اهب ديرأ قح ةملك

 هللا لوسر نم تعمس اذ الجر تنک

 هذه يف ام الإ ؛ةمسنلا أريو ةبحلا قلف يذلاو ال

 ىلإ موي تامُص الو «مالتحا دعب متي ال

 هل للحلاو للحلا نعل

 ملسي :فورعملاب تس ملسملا ىلع ملسملل

 هللا لوسر ةنس عدأل نكأ م

 اهنم اوجرخ ام اهیف اولخد ول
 هللا لوسر ةنس عدأل تنک ام

 نکسلج ام

 اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم

 نم هدعقم أوبتیلف ًابذک يلع دمعت نم
 دعق مث زئانجلا يف ماق ينلا

 رطضملا عيب نع هللا لوسر ىهن

 رفصعمل او يسقلا سابل نع هللا لوسر ىهن

\oo0r 
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۲٦ 



 يوارلا

 بلاط يبآ نب يلع
 بلاط يبآ نٻ يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يٻآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 بلاط يبا نب يلع

 بلاط يبآ نب يلع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةيلهألا رمحلا موحل لك نع يهنلا
 روشعلا عبر اوتاه

 ينلا روهط اذه

 ثدي م ام هللا لوسر لعف اذکه

 هللا لوسر ءوضو ناک اذکه

 يل رفغا مهللا :لاق ملس اذإو
 -دلولا ما يا- نهعابو

 رطف يذلل يهجو تهجو
 اثالث هسأرب حسمو

 امو «رح ةيد ىدأ ام ةصحبم بتاكملا يدؤي

 یدآ ام باسحب هنم قتعی

 هرکذو هییثنأ لسغپ

 ًاضوتیو هرکذو هییثنآ لسغی
 يل رفغا مهللا :ميلستلاو دهشتلا نيب «لوقي

 لخد ام سيلو «جرحخ امن ءوضولا
 لزعلا يف ةصخرلا
 ضيح ثالث اهتدع

 لزعلا هرک
 لزعلا ةهارك

¥ 
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4۰

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۳۳۸ ةالص ال هنإف «كتالص لبقتسا نابیش نب يلع

 ۷ درفل ةالص ال هنإف كتالص دعأف نابيش نب يلع

۳۳۸ 

 ۳۷ معن :لاق ؟تيلص اذکه نابيش نب يلع

 ۸۱۹ قحلا نم يحتسي ال هللا نإ قلط نب يلع

 ١ هتبطخ رصقو ء«لجرلا ةالص لوط نإ رساي نب رامع

 فاصنإلا :نايإلا عمج دقف نعهج نم ثالث رساي نبرامع

 14۳ كسفن نم

 N بل للتچ ينا تیار رسا نیداص
 10۸ يبارعأ نم ًاسرف عاتبا يلا نأ تباث نب ةرامع

 111 عم نيميلاب ىضق هللا لوسر نأ مزح نب ةرامع

 111 هل مكاشخأو هلل مكاقتأل ينإ ةملس يبا نب رمع

 ٥- هذه لس ةملس يبأ نب رمع

1111 

 1110 كلفنو كضرف نيب سلجت ىتح سلجا باطخلا نب رمع

 10۷ ربدأو ءانهه نم ليللا لبقأ اذإ باطخلا نب رمع

 1o باطخلا نبا اي كب هللا باصأ باطخلا نب رمع

 14۰0 ًاطقس ناك نإو اهدلو اهقتعأ باطخلا نب رمع

 1۹۰7 هللا لوسر نهقتعا باطخلا نب رمع

 €1 تاینلاب لامعألا باطخلا نب رمع



 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةجرد فلا فلا

 ثراو لاخلاو «هل یلوم ال نم یلوم هلوسرو هللا

 ريغ نم ايش تيطعأ نإ

 كنيم نع رفك «كلام نع ةينغ ةبعكلا نإ
 يملا ءاكبب بذعيل تيما نإ
 يملا ءاكيي بذعيل تيما نإ
 ماوعأ ةثالث فرعت نأ

 دالوألا تاهمأ قتعأ رمع نآ

 موي يف «ناضمر يف موي تاذ رطفأ رمع نأ

 ميغ يذ
 ناريخ نيب دجو ليتق ين بتک باطخلا نب رمع نآ

 امف هيلع دعقي

 رضت الو عفنت ال رجح كنإ

 هيلع هللا یلص مکیبن ءاضقب مکیلع تیضق اغا
 ايعدا نيلجر يف ةفاقلا اعد هنأ

 ناذاب ةدحاو لك نيتالص ىلص هنآ

 تیأر :لاقو «همزتلاو دوسألا رجحلا لبق هنآ

۲۹1 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۲

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۱A۷ ًاموي فكتعأ نأ ترذن ينإ باطخلا نب رمع

 4۷ يطعاف ابين باطخلا نب رمع ىدهأ باطخلا نب رمع

 AA كرذنب فوأ باطخلا نب رمع

۸1۷ 

 ۱۹۸1 ةنتفلا يف هللا لوسر ثيدح ظفحي مكيأ _باطخلا نب رمع

 ۳4 رانید فصنب قدصت باطخلا نب رمع

 AY هلهأ ءاكبب تملا بيذعت باطخلا نب رمع

 ۸۷۱ سأرلا قلحو «نينامث رمخلا يف دلج باطخلا نب رمع

 ۸.0 ةحئارلاب رمخلا دح _باطخلا نب رمع
 10 سم نم نكمتي أ هنأ رمع مالسإ ثيدح باطخلا نب رمع

 ۲ تاينلاب لامعألا :ثيدح باطخلا نب رمع

 ۹40 تيسن مآ تظفح باطخلا نب رمع

 ۹۷ مد لطي الو «مکئامد مکنامیاب تنقح باطخلا نب رمع

 - ۳ اندهتجا دقو ريسي بطخلا باطخلا نب رمع

:0 

 ٠ ٩١١ كربقب ترمأو كلام نهتثرو الإو نهعجار باطخلا نب رمع

 11۰ لعف هللا لوسر تیار باطخلا نب رمع

 - € ابأو «هسفن نم دوقلا يطعي هللا لوسر تيار باطخلا نب رمع

 ١ يطعي ركب
 ۸٠٤- ءاسنلاو لاجرلا نم ىنز نم ىلع قح مجرلا باطخلا نب رمع

A‘o 



 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخل ا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 .باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وآ ثيدحلا

 رمع هيلع یلص
 ةجح يف ةرمع

 موصيو فكتعي نأ ينلا هرمأف

 هب يفي نأ هرمأف

 ام ةقدصلا نم ذخأي نأ يغبني ال ريقفلا

 هعاتم قرحجب رمأی ملف
 ةالصلا ميقت :لاق ؟مالسإلا عئارش امف

 مهرد ةئامنامثب يسوجلا ةيد يف رمع ىضق

 ةجحو ةرمع لف

 ةفرع موي موص نع ىهني رمع ناک

 باطخل ا نب رمع باتک

 انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال

 برلا ةيصعم يف رذن الو «كيلع نيبال
 مجر امك «كربق نمجرأل وأ كءاسن نعجارتل

 لاغر يب ربق

 ةرمث مهبيطأ نم ينأ ةنيدملا لهأ ملع دقل
 ةنس فرعت ةطقللا

 رازإلا قوف ام كل

۹۴۳ 

 ةحفصلا



۲4 ٤ 

 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ىأر ء«هنم اورثكأ دق سانلا رمع ىآر امل

 مهمازلإ
 هللا یلص هللا لوسر تیار ینآ الول

 مئاص وهو ًاکاوس بادا ًادحا تیار ام

 انيبن ةنسو انبر باتك عدنل انك ام

 رثألا وأ ثيدحلا

 بذعي هيلع لوعملا

 مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكللا

 نأ الإ «ئابلل هلامف لام هلو ًادبع عاب نم

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقف قوسلا لخد نم

 هل كيرش
 هناکم اموی مصیلف رطفأ ناک نم

 بذعُي هيلع كبي نم

 هيلع حين اہ بذعي تیما

 اذه يحأل لاقو مالسإلا باضخ اذه

 تباضخ

 -لحرلا رييغت يف تكله

 ًانامإ دادزن اومله

 هقنع اوبرضاو

 ةحفصلا



 يوارلا

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 نيصح نٻ نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةنحلا يف تيب هل ینبو

 ةبانحلا نع لستغتو رمتعتو جحتو

 هللا عمس زوجع هذه ؟هذه نم ېردت كحيو

 اهاوکش لجو زع

 ال «يوق لجر كنإ رمع اي

 ةفرع موي ربكألا جحلا موي
 ةقفن الو ام ىنکس ال

 لزعلا ةهارك

 ملسملا ةيد ثلثب ينارصنلاو يدوهيلا ةيد يف ىضق

 رفس موق انإف مکتالص اومنآ

 رهشلا اذه رس نم تمصأ

 ميت يب اي ىرشبلا اولبقا

 ىلع هبطخ يف ٹح هللا لوسر تعمس ينإ
 نع ىهنيو «ةقدصلا
 هعم انعتمتو عتمت

 ريج الإ يتأي ال ءايحلا

4° 



۹٦ 

 يوارلا

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيذلا مث «مهيف تثعُب نيذلا نرقلا يتمأ ريخ
 ةنس ربغل تعجارو ءةنس ربغل تقلط

 هلبق ءيش الو هللا ناک

 هریغ ءيش الو ناک

 هل قلخ امل رسیم لک

 بهتنا نمو «راغش الو بنج الو بلج ال

 نيم ةرافك هترافكو «بضغ يف رذن ال

 ةيصعم يف رذنال
 هلا ةيصعم يف رذن ال

 نيمي ةرافك هترافكو ءهللا ةيصعم يف رذن ال

 بضغ يف وأ ةيصعم يفنرذن ال
 هللا لوسر ةالص ينركذأ دقل

 ءةقدصلاب انرمأ الإ ةبطخ هللا لوسر انبطح ام

 يف رذن نم ناك امف «نارذن رذنلا

 انيوتکاف «يکلا نع يلا یهن

 اهتکرتو تدعق ينأ ول تددو هللا ميآو

 هعم ءيش الو ناکو

 اإ مويلا دبعت مك نيصح اي



 يوارلا

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 صاعلا نب ورمع

 صاعلا نب ورمع

 بلغت نب ورمع

 ثٹیرح نب ورمع

 مزح نب ورمع

 يفقثلا ريمع

 بیبح نب ریمع

 بیبح نب ریمع

 ينزملا فوع

 كلام نب فوع

 يعجشألا

 ديبع نب ةلاضف

 ديبع نب ةلاضف

 سابعلا نب لضفلا

 يمليدلا زوريف

 يمليدلا زوريف

 نامعنلا نب ةداتق

 سرهف

 نولخديف « دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخي

 راثآلاو ثيداحألا

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةرحلا ةدع دلولا مآ ةدع

 ميغلا موي مايص
 عدأ يذلاو «لجرلا عدأو لجرلا يطعأ ينإ

 يلإ بحأ

 هللا لوسر توص عمسأ ينأک

 ًاميظع اباتك مزح نب ورمعل ينلا بتك

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا اغنإ

 هانحبسو هاندمحو لجو زع هللا انرکذ اذإ

 صقنيو ديزي ناميإلا

 مرح احلص الإ «نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 الالح

 هیف نکی ام یقرلاب ساب ال «مکاقر يلع اوضرعا

 رطفاف ءاقف ًامئاص هللا لوسر حبصأ

 تقق يناب

 مئاص ينا
 تثش امهتيآ قّلط

 نهرئاس قراف

 اذه لثم لعفي نأ يقلخ نم دحأل يغبني ال

4۹¥ 

 ةحفصلا



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۹۸

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ٠١١١- لارت ال «مکیف ریخ الف ماشلا لهآ دسف اذإ سايا نب ةر

0 

 لجر ىلإ ةيواعم دج هابأ ثعب هللا لوسر نأ  سايإ نب ةرق

 14۹۷ ةأرماب سرع

 -6 ًاسفن تسيل دعس نب سيق
1010 

 11۲ هسأرو هيلع فقو هللا لوسر نأ ةرجع نب بعك

 10۷۸ كلام ضعب كيلع كسمأ كلام نب بعك

 -۲۳۲۹ :ذاعم لاقف .هیفطع يف رظنلاو هادرُب هسبح كلام نب بعک

 .YY تلق ام سب

 0۷A معن : لاق ؟هثلثف كلام نب بعك

 1 هللا لوسر تکسف ۰ كلام نب بعك

 10۷۸ (كلام نب بعكل هلاق) .معن كلام نب بعك

 -۸ ثلثلا كنع ئزجب كلام نب بعك

10۷۹ 

 ۰ يلصأ ينومتيأر امك اولص ثريوحلا نب كلام

 ۸44 نيح يف اذك ةالصب مهورم ثريوحلا نب كلام

 ۸۱ ميطحلا يف مئان انآ انيب ةعصعص نب كلام

 1 رجه لالق لثم اهقبن اذإف ةعصعص نب كلام

 1414 ةروع نيذخفلا نإف كيذخف طغ رمعم اي شحج نب دمحم

 ۹4 مكرهظأ نیب انأو هللا باتکب بعلیا ديبل نب دومحم



 يوارلا

 میلس نب فنخ
 يرّصحلا ةديزم

 يعازخلا ةملسم

 ةمرخ نب روسملا

 ةمرخ نب روسملا

 ةمرخ نب روسلما

 يبأ نب بلطملا

 ةعادو

 يبأ نب بلطملا

 ةعادو

 ينهجلا سن نب ذاعم

 لبج نب داعم

 لبج نب ذاعم

 لبج نب ذاعم

 لبج نب ذاعم

 لبج نب ذاعم

 ۲۹ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وآ ثيدحلا

 ۷Y تیب لک لهأ ىلع نأ

 YY هفیس یلعو حتفلا موی هللا لوسر لخد

 0۱ اذه مکموي متمص

 Vt تنبو هللا لوسر تنب عمتجت ال هللاو

 ا ملتح ذئموي انو

 VY اهبارآ ام ينبيري

 ev هفاوط نم غرف نيح يلا تيآر

 ۳4۸ نكرلا وذح يلصي ينلا تيار

 ۸۸ هلل بحاو هلل عنمو هلل یطعأ نم

 144 ةعاس نمؤن انب سلجا

 111٦ ركب وبأ اطخي نأ ءامسلا يف هركيل هللا نإ

 ۸۰۹ ادحأ ارمآ تنک ولف اولعفت الف

 ۲۳۸١- يقبحم تبجو :یلاعتو كرابت هللا لاق

 AV “ف نيباحتملل

 ربانم مه يلالج يف نوباحتملا :ىلاعت هللا لاق

 ۸4 مهطبغي رون نم
 لكشأ نإو «ملعت اب الإ ناصفت الو نيضقت ال

 1۷0۰ كيلع
2 

 ۸4۹ قالطلا نم هيلإ ضغبأ اعيش هللا لحا ام



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷.۰

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 A۲۱ كلذ نع ففعتلاو رازإلا قوف ام لبج نب ذاعم

 ۸۰۹ مهتيفاوف ماشلا تيتأ :لاق ؟ ذاعم اي اذه ام لبج نب ذاعم

 4۲ بحأ نم عم ءرملا لبج نب ذاعم

 110 هللا الإ هلإ ال ةنحجلا حاتفم لبج نبذاعم

 ٠۹۲۲ كنيم تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا يريشقلا ةيواعم

 14۲۲ سانلا نم هنم ايحتسي نأ قحأ هللا يريشقلا ةيواعم

 ۳۹۱ «تيلختو هللا ىلإ يهجو تملسأ :لوقت نأ يريشقلا ةيواعم

 1V ةمزع «هلبإ رطشو اهوذخآ انإ يريشقلا ةيواعم

 ۳۹۱ مالسإلاب يريشقلا ةيواعم

 EY هلام رطشو اهوذخآ انإف يريشقلا ةيواعم

۸ 

 1۰ ماشلا وحن هديب احنو انهه يريشقلا ةيواعم

 0 ماشلا وحن هديب انو ءانهه يريشقلا ةيواعم

 10۹ ىلع ءاروشاع موي موص بتكي م هللا نإ نايفس يآ نب ةيواعم

 o هللا لوسر رعش فارطأ نم ذخأ هنأ نايفس يبأ نب ةيواعم

 0۷۱ ةورملا ىلع هنع رصقي هتيأر نايفس يبآ نب ةيواعم

 6 صاعلا نب ديعس ىلإ ةيواعم بتك نايفس يبأ نب ةيواعم

0 

 4۸ نمؤم لک ىلع مارح رکسم لک نایفس يبآ نب ةيواعم
 14۳۸ راما الو رخل ا اوبكرت ال نايفس يبأ نب ةيواعم

 04 ًاعطقم الإ بهذلا اوسبلت ال نايفس يبأ نب ةيواعم



 ۷۰1 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 0۹ هبحصت م رومنلا دولج بکر نم نايفس يبآ نب ةيواعم

 ٠ ۲١۱١ أوبتیلف ؛ًامایق لاجرلا هل لشمتی نأ هرس نم نایفس يبا نب ةيواعم

 :E جحلا نيب نرقي نأ یھن نايفس يب نب ةيواعم

 04 ةعتملا نع ىهن نايفس يبأ نب ةيواعم

 o٤ رومنلا دولج بوكر نع يهنلا نايفس يبا نب ةيواعم

 1o۲ همایص مکیلع هللا بتکی ملو ءاروشاع موي اذه نايفس يب نب ةيواعم

 1۹1۳ ًاعطقم الإ بهذلا سبل نعو نايفس يب نب ةيواعم

 110 ميغلا موي مايص نايفس يبآ نب ةيواعم

 1۷۷ هللا نیأ :اه لاقف ءاهب هتیتأف .اهب ينتئا مكحلا نب ةيواعم

 40 موجحلاو مجاحلا رطفأ نانس نب لقعم
۹1 

 -4 موجحملاو مجاحلا رطفأ نانس نب لقعم

 10 يعجشألا

 ۱۰6 موجحلاو مجاحلا رطفأ راسي نب لقعم

 - ۷ نيفخلا ىلع حسم ينلا نأ ةبعش نب ةريغملا

4۸ 

 -۱ يريغ ىلع بذكك سیل يلع ًابذك نإ ةبعش نب ةريغملا

1۸۲ 

 Vo هنإف ءرظناف :لاق .ال :تلق ؟اهيلإ ترظنآ ةبعش نب ةريغملا

 ۳4 رامخلاو نيبروجلا ىلع حسملا ثيدح  ةبعش نب ةريغلا

 ٤٤ ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا ثيدح  ةبعش نب ةريغملا



VY 

 يوارلا

 ةبعش نب ةريغملا

 ةبعش نب ةريغملا

 برکي

 برکي

 برکي

 لعم نب مادقملا

 برکي

 برکي

 ىسيقلا ناحلم

 ىلذهلا ةشيبن

 ىلذهلا ةشيبن

 ىلذهلا ةشيبن

 يلذملا ةشيبن

 ىلذهلا ةشيبن

 ريشب نب نامعنلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 يف ةباين رجفلا فوع نب نمحرلا دبع ةالص
 رفسلا

 حین ام بذعی هناف هيلع حین نم
 ةيراس وأ دومع ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 لك الو «يلهألا رامحلا مكل لجمال الا

 بان يذ

 ربیخ موی ءایشآ هللا لوسر مرح

 هل ثراو ال نم ثٹراو لاخلا

 يثیدح ثدحي هتکیرآ ىلع ئکتم لجر كشوي

 ضيبلا مايصب رمأ
 هلل اوربو ناک ام رهش يآ يف هلل اوج ذا

 متئش نإ اوعرفا

 اعرف عرفن انك انإو ؟ةيلهاج ا يف ةريتع رتعن انك انإ
 عرف ةمئاس لک يف

 عرف - منغلا نم- ةمئاس لك يف
 هتیطعأ ام لثم تیطعأ مهلکفآ
 اذه لثم هتلحن كدلو لكأ

 مكعاتم جرح نإف «مهبرضأ نآ متثش نإ

 ةحفصلا

Ab 

\EAo 

3: 

۱۸۲۱ 

A۲1۰ 

Eo 

1۸۲1۰ 



 VY راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 -۹ ربلا يف كيلإ اونوكي نأ كرسيأ ريشب نب نامعنلا

V4 

 ٦¥ نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق سانلا ريخ ريشب نب نامعنلا

 ۲ -ًامالغ هنبا نامعنلا لحن ةصق يف هدر  ريشب نب نامعنلا
AY 

VE مهنيب وس  ريشب نب نامعنلا 

 مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتاف ریش نب نامعنلا 1۳4

 .هدرف ريشب نب نامعنلا 1۳۹

 روج ىلع دهشأ ال ينإف «نذإ يندهشت الف ريش نب نامعنلا ۳4

 روج ىلع يندهشت الف ريشب نب نامعنلا 1۳4

 يریغ اذه ىلع دهشاف روج ىلع يندهشت الف  ريشب نب نامعنلا ۱۷۳۹

Vt: روج ىلع دهش ال ریشب نب نامعنلا ٠ 
1V6 روج ىلع يندهشت ال ريشب نب نامعنلا 

 يريغ اذه ىلع دهشأ روج اذه ريشب نب نامعنلا -

3 

 - يحولاب ملكت «هرمأب يحوي نأ هللا دارأ اذإ ناعمس نب ساونلا

10۷ 

 ٠۳١۹ كسفن يف كاح ام مثإلاو «قلخلا نسح ربلا _ناعمس نب ساونلا

 o1 جحل اب لهآ هللا لوسر نأ دايز نب سامرها

 «هيلع فلح ام يلابي ال رجاف لجر هنإ رجح نب لئاو

 ۳۲۹ عروتي سیلو



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 هفک رهظ ىلع هدي عضو مث

 هيتبکر عضو دجس اذإ ينلا تيآر

 نيلاضلا الو أرق اذإ هللا ولسر ناک
 ةالصلا ديعي

 ىلإ ًامواف ءهالاس مث «ماشلا ىلإ امواف

 همسا نع هلاسيلف لجرلا لجرلا ىخآ اذإ

 TAY وه نمو هيبآ مساو



 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 :ديناسملا نم ىنكلا

 رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 مككيلم دنع اهاكزأو «مكلامعأ ريخب مكنبنأ الأ ءادردلا وبأ

 ءامسأو مكئامساأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ ءادردلا وبأ

 مكدحأ زجعيأ ءادردلا وبأ

 كرمأ ,كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا ابر ءادردلا وبأ

 رفسلاو رضحلا يف ءادردلا وبأ

 هل لحجم ال وهو هثروي فيک ءادردلا وبا

 أطي نأ ديري يذلا نعلب مه ينلا نأل ءادردلا وبا

 نإو ةالص يف تنأف هللا ركذت تمد ام ءادردلا وبأ

 رانلا ههجو نع هللا در هيخأ ضرع نع در نم ءادردلا وبأ
 كلذ عضاف ءةنجلا باوبأ طسوأ دلاولا ءادردلا وبأ

 مايصب ةعمجلا موي صخت ال ءادردلا ابأ اي ءادردلا وبأ

 فوط هللا لوسر تيار ليفطلا وبأ

 بارتلا متيوسف مكناوخإ نم دحأ تام اذإ ةمامأ وبأ

 رمحلا موحل مكل لحي ال هنأ سانلا يف نذأ ٠ ةمامأ وبا

 نع ربیخ موی یھن هللا لوسر نا  ةمامأ وبا
 نم هكاكف ناک ءًاملسم ارما قتعأ ملسم ئرما امآ ةمامأ وبأ

 ًاملسم أرما قتعأ ملسم ءىرما اي ٠ ةمامأ وبأ

YTV. 



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 Y4 ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامن ةمامأ وبأ

 ٠١٠١ يتداسو تحت نم عزتنا باتکلا دومع تیار ةمامأ وبأ

 ۳1۲ ماشلاب مكيلع ةمامأ وبأ

 °۸۰۰ برشت یتح مایألاو يلايللا بهذت ال ةمامأ وبأ

 ٠ ١١١١- قارعلا لهآ رايخ لوحتي ىتح ةعاسلا موقت ال ةمامأ وبأ

11۲ 

 ۹۲ مهعم هللا هثعب الإ ًاموق دبع بجي ال ٠ ةمامأ وبأ

 ۲۰٣١ لدحجلا اوتوآ الإ «هیلع اوناک یده دعب موق لض ام ةمامأ وبأ

 E1 هژالو هلف لجر يدي ىلع ملسا نم ةمامأ وبأ

 YAY كرانو كتنج امه ةمامأ وبأ

 ۳۸1٦ طئاغلا مكدحأ یتآ اذا بویآ وبآ

 ۳0 هلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سطع اذإ بويأ وبأ

 ۳۴۷۱ ليعامسإ دلو نم ةبقر بويأ وبأ

 A4 ناضمر ماص نم بويأ وب

11۷ 

 1۸1 لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر ماص نم بوی وبآ

 ٠۳١۲ نيبو هنیب هللا قرف ءاهدلوو ةيراجلا نيب قرف نم بوي وبأ

 ۳۹۳ اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم بويأ وبأ

 ۲۳۷۱ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم بويأ وبآ

 ۸0 اهروبق يف بذعت دوهي بوپأ وٻآ

 11۱ مالس نب هللا دبع تيقلف ةنيدملا تمدق ةدرب وبأ



 يوارلا

 ةدرب وبأ

 ةزرب وب

 ةزرب وبأ

 ةزرب وأ

 قيدصلا ركب وبأ
 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 كدعب دحأ نع ءىزجت نلو

 نيتسلاب رجفلا يف أرقي ناک هنأ

 لجرلا فرصنيف حبصلا يلصي هللا لوسر ناك

 ةمليسم لتق هءاج نيح دجس ركب ابآ نأ

 اهلفن «يسلا نم ةأرما ةملس ىلإ ركب وبأ عفد

 ًالیل رکب وب نفد

 لجو زع هللا ىلإ رظنلا ةدايزلا

 انتاهمأو انئابآب كانيدف

 هولتقا :لاق نيح اذهب ملعأ هللا لوسر ناک

 سنأل هعفد يذلا رکب يب باتک

 لزعلا ةهارك

 ةكلملا ءىس ةنحلا لخدي ال

 نيتعکر يلصيو اضوتي مث ًابنذ بنذي ملسم نم ام

 ىلا ةقدصلا ةضيرف هذه

 موقلاب ىلص ينلا نإ

 مارح مکیلع مكلاومأو مکءامد نإ

 «مارح مکیلع مكضارعأو مكلاومأو مکءامد نإ

1۳40 



۰۸ 

 يوارلا

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 ةركب وب

 ةركب وبأ

 ىنشخلا ةبلعث وبأ

 ينشخلا ةبلعث وبأ
 ينشخل ا ةبلعث وبأ

 ينشخلا ةبلعث وبأ
 ينشخلا ةباعث وبأ
 ينشخلا ةبلعت وبأ
 ينشخلا ةبلعث وبأ
 ېدعاسلا ديمه وبأ

 يدعاسلا ديم وبأ

 يدعاسلا ديمه وب

 رذ وبآ

 رذ وبآ

 رذ وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 سانلا بطخ هللا لوسر نأ

 ءاشي نم كلم ا هللا يتؤي مث «ةوبن ةفالخ

 یشمو فصلا نود هدحو عکر

 ناصقني ال دیع ارهش
 اموی نیثالث صقنی ال مارح رهش لک
 ادجاس رخف ماقف «ةشئاع رجح يف هسأرو

 دهشي نمل لحت ال سنألا رمحلا موحل نإ الا

 بان يذ لک لک نع یهن هللا لوسر نأ

 ربيخ ىلإ هللا لوسر عم اوزغ مهنأ

 كلم مث «ةمحرو ةفالخ مث «ةمحرو ةوبن مكنيد لوأ

 لک محلو «رمحلا محل هللا لوسر مرح

 ةيلهألا رمحلا موحل هللا لوسر مرح

 هن لکا نإو لکن
 ىلع هيدي عضوف عکر هللا لوسر نإ

 هللا لوسر ةالصل مكظفحأ تنك انأ

 میلستلاب هتالص متخيو

 نم يدعب نوکيس و «يتمآ نم يدعب نٳ
 هنم جرخ امم لضفأ ءيشب هللا ىلإ اوعجرت نل مكنإ

 رظنا مث هءام رثكأف ًاقرم تخبط اذإ يناصوأ

Y۰ 

«Tot 

TIT T04 

۳٤ 



 يوارلا

 رذ وبآ

 رذ وبآ

 رذ وبآ

 رذ وبآ

 رذ وبأ

 رذ وب

 رذ وبآ

 عفار وبا
 عفار وبا

 يليقعلا نيزر وبأ

 يليقعلا نيزر وأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 هليبس يف داهجل او هللاب ناميإلا

 يلا سيل :هيلع ارقف ؟نامإلا نع ىنلا لاس

 ةصاخ دمحم باحصأل ةعتملا تناك

 ةصاحخ انل ةعتملا تناك

 لبق هيلجر ناٿ وهو رجفلا ةالص ربد يف لاق نم

 ةثالث رهشلا نم تمص اذإ رذ ابآ اي

 اهرثكأف ةقرم تخبط اذإ رذ ابأ اي

 ىلع ةضف هرعش ةنزب يقدصتو هسأر يقلحا

 هنم ًاریخ یضقو اركب ضرتقا يلا نآ

 هالوم عفار ابآ ثعب هللا لوسر نآ

 وهو ةنوميم جوزت هللا لوسر نآ

 لالح وهو اهحکن

 رمتعاو كيبأ نع جح

 ةوبنلا نم اءزج نيعبرأ نم ءزج نمؤملا اير

 ءاوه هتحت امو «ءاوه هقوف ام ءامع يف ناک يليقعلا نيزر وبآ

 يليقعلا نيزر وبأ

 ةحيرس وبآ

 كلذب ساب ال
 بحأ نم عم ءرملا



V1 ۰ 

 يوارلا

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وبآ

 يردخل ا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وٻآ

 ېردخلا ديعس وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخأ
 ىتح اوسلجت الف ةزانج متعبتا اذإ

 يعار اي :دانیلف «عار ىلع مکدحا یتآ اذإ
 عضوت ىتح اوسلجت الف ةزانجلا متعبت اذإ

 سلجم الف اهعبت نمف ءاوموقف ةزانجلا متيأر اذإ

 هولکأت الو هب اوحبصتسا

 اهیهتشن شن عايل انإو اهانأفكف اهوئفكأ

 ءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمؤت الأ

 لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهم ىلاعت هللا نإ

 لوألا ليللا رطش يضم ىتح لهم هللا نإ

 نع رجز هللا لوسر نأ
 نيميلاو دهاشلاب ىضق هللا لوسر نأ

 ةرهز نم هيتؤي نأ نيب هللا هريخ ًادبع نإ
 ىلإ ساقي نا ينلا رماف «نييح نيب دجُو اليتق نأ
 حتفلا دعب يلا عم ماص هنأ

 لجر هيلع بكأ ذإ ءائيش مسقي هللا لوسر انیب
 اهلتقي نيملسملا نم ةقرف دنع ةقرام قرم

 مهلتق يلي «سانلا نم ةقرف يف ةقرام قرم



 يوارلا

 يردخلا ديعس وبا

 يردخلا دیعس وب

 يردخلا دیعس وبآ

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وپا

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا دعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا دیعس وبآ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا دیعس وبآ

 يردخلا ديعس وبا

 يردخلا ديعس وب

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 مالتحالاو ءيقلاو ةماجحلا

 .اربثك هللا نوركاذلا

 ةلبقلا يف هللا لوسر صخر

 ينتعجوأ مأ نبا اي هللا ناحبس

 مسلا نم ءافش يهو «ةنجلا نم ةوجعلا

 سانلا نم ةقرف ريخ ىلع

 تيملا لسغ نم لسغلا
 دهاجف كل انذأ نإف

 ينوكتي ال ناطيشلا نإف

 همآ ةاكذ هتاکذ نإف

 ... ال نأ مکیلع ال «نولعفت مکنإف

 ًانينت نيعستلاو ةعستلا ةصق

 ف ءارذعلا نم ءايح دشأ هللا لوسر ناک

 اندحأ قلطنيف «ماقت رهظلا ةالص تناك

 همأ ةاکذ هتاکذ ناف «متئش نإ هولک

 بتک نمو ينع اوبتکت ال
 عضت یتح لماح ًاطوت ال

 اولعفت ال نأ مکیلع ال

 حاضحض
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1۲ 

 يوارلا

 يردخلا دیعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا دیعس وبآ

 يردخلا دیعس وب

 يردخللا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا دیعس وبآ

 يردخلا ديعس وبآ

 يردخلا ديعس وب

 يردخللا دیعس وبآ

 يردخلا ديعس وبآ

 يردخلا دیعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وبآ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 كلما مكجب مهيف تمکح دقل

 انجرخ «كلام نب زعام مجرن نآ هللا لوسر انرمأ امل

 ءلمو ءامسلا ءلم هدمحلا كل ابر مهللا

 نأ تعطتسا ام هقلخب نأ هللا دارأ ول

 ىتح نيكرشملاو رافكلا يف هفيسب برض ول
 ناكل ؛ًامد بضتخیو رسکنی

 ناتناطب هل الإ ةفيلخ هللا فلختسا ام

 ةنئاك ةمسن نم ام ءاولعفت ال نأ مكيلع ام

 محللا اذه ام

 ءيش هسجني ال روهط ءاملا

 نايإ نم رانيد لاقثم

 بحأ نم عم ءرملا
 هریغ ىلإ هفرصي الف ءيش يف ملسأ نم

 هدیب هریغیلف ًارکنم مکنم یأر نم
 يتلاسمو يركذ نع نآرقلا ةءارق هلغش نم

 اهيف تام يتلا هبايث يف ثعبي تيما

 لماحلا ةيبسملا اطوت نأ يلا يهن

 قلخلا رش نم وأ «سانلا رش مه

 يذبلا شحافلا ضخبي هللا نإو



 TV1 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يردبلا طيلس وبأ

 يعا رخلا حیرش وب

 يعازخلا حيرش وب

 شايع وب

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 رثألا وأ ثيدحلا

 لوألا ةعكرلا يف هللا لوسرو

 عضرت ةأرملا هل نوكت لجرلا:اولاق ؟مكاذ امو

 سانلا نم مائف وزغيف نامز سانلا ىلع يتأي
 نولوقيف ثعبلا مهنم ثعبي نامز سانلا ىلع يتأي

 زواجي ال نآرقلا نوأرقي قرشملا لبق نم سان جرخب

 نيتفئاطلا برقأ مهلتقي ةفلتخ ةقرف ىلع نوجرخي

 «ةقرام امهنيب جرختف «ناتقرِف يتمأ يف نوکی

 ةهراك يهو هتنبا رذنملا ينب نم لجر حكنأ

 رودقلا نإو رمحلا لكأ نع هللا لوسر يهن اناتأ

 ًامد اهب كفسي نأ دحأل لحجب الف

 نمؤي ال هللاو «نمؤي ال هاو «نمؤي ال هللاو
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 داهجلا ركذف «مهیف ماق هللا لوسر نآ

 جحلا نيب هللا لوسر عمج اغإ

 هنم لکا هنأ

 هنیمیب هرکذ لجرلا سمی نأ یهن هنآ

 ناضمر ىلإ ناضمرو رهش لک نم ثالث

 لزنآ وأ تلعب مويو «هيف تذِلو موي كاذ



71٤ 

 يوارلا

 ةدأاتق وبآ

 ةدأتق وبآ

 ةدأتق وب

 ةداتق وبآ

 ةداتق وبآ

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يراصنألا دوعسم وبأ

 يراصنألا دوعسم وبأ

 يراصنألا دوعسم وبأ

 يراصنألا دوعسم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رفكي نأ هللا ىلع بستحأ «ةفرع موي مايص

 نمو اهركذي نيح اهلصيلف

 رطفأ الو ماص ال

 ريغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان نبرشيل

 رغب اهنومسي رمخلا يتمأ نم سان نّبرشيل

 رمخلا نولحتسي موق يتم يف ننوکيل
 رمخل او «ريرحلاو ريلا نولحتسي ماوقآ يتمآ نم ننوكيل

 تئش ام عنصاف يحتست | اذإ

 نايإلا نم ةبعش ءايحلا

 هبلص اهيف لجرلا ميقي ال ةالص ئزجت ال

 نیرفنم مکنم نإ سانلا اهيأ اي

 يتمأ ثانإل ريرحلاو بهذلا ٌلحأ

 مرحو «يتمأ نم ثانال ريرحلاو بهذلا لحاأ
 موجحلاو مجاحلا رطفأ
 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 انأو يمد قيرهأ نأ ينرمأتأ :ًاراهن مجتحت الأ

 ضفخب «ماني نأ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ



 يوارلا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبآ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وب

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 . راثآلاو ثيداحألا سرهف

 دحاول تسيل ةباد يف يلا ىلإ امصتخا نيلجر نأ

 لهآ نم لجر :نارجأ مه ةثالث

 نم ناتنجو ءامهيف امو امهتيئآ ةضف نم ناتتج

 نيبروجلا ىلع حسي هللا لوسر تيأر

 ليللا لبق هرخآ يف عفري مويلا لمع

 رثألا وأ ثيدحلا

 نيبروجلا ىلع حسم هنأ ينلا نع

 فقلا ةصق يف هتبكر نع ًافشاك ناک

 نإ ءةبير نم الإ ءاسنلا قتلطت ال

 يلوب الإ حاکن ال
 ىلإ يدؤژيو «هبر ةدابع نسحب يذلا كولمملل

 ةمايقلا موي هلعجاو ءرماع يبأ ديبعل رفغا مهللا

 بحأ نم عم ءرملا
 ربکأ ناکو «يلإ هعفدو ةكرلاب هل اعدو

 ميهاربإ هامسف يلا هب تيتأف مالغ يل دلو

 عارذلا هيلإ عفُرف «محلب ًاموي هللا لوسر يت

 لجر ينربخأ
 ديز نب ةماسأ هينربخأ

 سابع نب لضفلا هينربخأ
 نالفو نالف هينربخأ

V1 

 ةحشرلا
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۷۱٦ 

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وأ

 ةريره وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ربح هينربخأ
 ةأرما جوزت هنآ هربخأ

 الکف ايندا

 قشنتسيلف «همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ
 هركذ ىلإ هديب مكدحأ ىضفأ اذإ

 ايسان برش وأ ًايسان مئاصلا لكأ اذإ

 اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ

 نم هللاب ذوعتيلف هتالص يف مكدحأ دهشت اذإ

 هماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ

 هبجيلف هاخأ مكدحأ اعد اذإ

 تباف هشارفل هتأرما لجرلا اعد اذإ

 نإو ءاوموصف لالما متيأر اذإ

 اهقح لبإلا اوطعاف بصخلا يف مترفاس اذإ
 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 هيتبکرب ادبیلف مكدحأ دجس اذإ

 نإف «ففخيلف سانلل مكدحأ ىلص اذإ

 هءاج مث «هّماعط همداخ مكدحأل عنص اذإ

 ناكلم هاتأ ناكلام نب سنألا وأ مكدحأ ربق اذإ

 تبرض «ءامسلا يف رمألا هللا ىضق اذإ



 يوارلا

 ةريره وبآ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 نيعبرأ ردق ءالا ناک اذإ

 هللا لزني «هاثلث وأ ليللا رطش ىضم اذإ
 مکیبحاصل اولمعا مكيبحاصل اولحرا
 بکرلاب اونیعتسا
 هللا الإ هلإ ال لاق نم يتعافشب سانلا دعسأ

 اهبر ىلإ رانلا تكتشا

 ةرطفلا تبصأ

 ًاضعب تأطخأو ًاضعب تبصأ
 اهربعأ
 ناضمر رهش دعب مايصلا لضفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفا
 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 كسفن يف اهب ارقا

 ال :لاق ؟ليخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقأ

 هاش يبأل اوبتكا

1۷ 



1۸ 

 يوارلا

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 هاش يبأل اوبتكا

 مكنيب لاح نأ لبق «هللا الإ هلإ ال نم اورثكأ

 مكرايخو ءًأقلخ مهنسحا انايإ نينمؤملا لمكأ
 هدعب اموی وأ «هلبق اموی اوموصت نأ الإ

 ةنجلا لخدي نم لوأ ركب ابأ اي كنإ امأ

 ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ

 كديب كرمأ

 ةزانحلا فلخ اوشما

 نيمآ

 ىلإ دمعي ماد ام ةالص يف مكدحأ نإ

 اهسفنآ هب تثدح امع يتمأل زواجت هللا نإ
 نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ

 لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهم ىلاعت هللا نإ

 ءانزلا نم هظح مدآ نبا یلع بتک هللا نإ

 لوألا ليللا رطش يضمي ىتح لهم هللا نإ

 ءارضحخ ةضور يفل هربق يف نمؤملا نإ

 قفخ عمسي هنإ هربق يف عضو اذإ تيملا نإ
 لجرلا ناك اذإف .ةكئالملا هرضحت تيملا نإ

 انحبصأ كب مهللا حبصأ اذإ لوقي ناك يلا نإ

 ايارعلا عيب يف صخر ينلا نأ



 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 دهاشلا عم نيميلاب ىضق ينلا نأ

 نيو دهاشب ىضق ينلا نأ
 ةأرما جوزتي نأ دارأ الجر نأ

 (هترافک اولعجو) ناضمر يف رطفأ الجر نأ

 رفكي نأ هللا لوسر هرماف ناضمر يف رطفأ الجر نأ

 دصراف «ىرخأ ةيرق يف هل اخأ راز الجر نأ

 ماقأف ةباد ايعدا نيلجر نأ

 بان يذ لک ربیخ موي مرح هللا لوسر نأ
 نمع حبذ هللا لوسر نأ

 لّتحاو لّلحلا نعل هللا لوسر نا

 روبقلا تاراّوَز نعل هللا لوسر نآ

 ىلع ةليللا نفوطأل :لاق دواد نب ناميلس نإ

 هلکاو اهوح ام یقلأ ًادماج ناک نإ

 اهوح امو اهوقلأف ادماج ناك نإ

 ناک نٍإو ءامهوح امو اهوقلأف ادماج ناک نإ

 ًرغلا مصف ًامئاص تنك نإ

 ًاسوجم ةمأ لكل نإ

 توملا كلم نيع مطل ىسوم نأ

 سمغني ةنجلا راهنأ نم رهن يفل نآلا هنإ

 حبصی یتح مان مث هتبانج ملع نإ هنآ

Ab 



V4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 31۲۳ هاتف نع عجر هنأ ةريره وبأ

 11۲۲ هموص حصي ال هنأ ةريره وبآ

 ٠٣١ يناس اذه نإ :لاق اهيلإ عجر املف «يتحأ اهنإ ةريره وبأ

 ۳0۱ ًاقح الإ لوقأ ال ينإ ةريره وبأ

 "Vr هتعلس لجر دجو مث سلفا لجر اما ةريره وبآ

 1۰4۲ هللاب نایإلا ةريره وبأ

 YAY نوعبسو عضب نايإلا ةريره وبأ

 YAY ةبعش نوعبسو عضب نالا ةريره وبأ

 ۲۰۸۳ ةبعش نوتسو عضب وأ «نوعبسو عضب نالا ةريره وبأ

 -* هقراف انز نمف هرن نایإلا ةريره وبأ
1۰1 

 1۲ صقنيو دادزي نالا ةريره وبأ

 11۲ صقنيو دادزي نايإلا ةريره وبأ

 144 انأ نم :امه لاق مث «ءامسلا ىلإ تراشاف ؟هلا نأ ةريره وبأ

 14 .ءامسلا ىلإ اهعبصأب تراشأف ؟هلا نيأ ةريره وبأ

 AY نوعبسو عضب ٠ ةريره وبأ
YAY 

 نوتسو عضب ةريره وبأ ۰۸۲

vr رغصلاب صتخب ةعاضرلا مير ةريره وبأ 

 قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا ةريره وبأ ۸٤1
1۷V ةريره وبأ نهيف كش ال تاباجتسم تاوعد ثالث: 



 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لصو مث هب عطقناف رخآ لجر هب ذخآ مث
 ًاعکار نئمطت یتح عکرا مث

 ةريره وبأ ىلاعتو كرابت هيدي طسبي مث

 مكيف اوتاب نيذلا هيلإ جرعي مث
 قال تنأ ام ملقلا فج

 ضرألا يف عضوت یتح
 دحللا يف عضوت ىتح

 سابع نب لضفلا ينثدح

 ناميإلا نم ةبعش ءايحلا

 ناميبإلا نم ةبعش ءايحلا

 هب قدصتو هذخ

 ةأرما لجر بطخ

 رمأي ناکف «نآرقلا دواد ىلع ففخ

 هيخأ ىلع ملسملل بج سخ
 نيذلا مث «مهيف تثعب نيذلا نرقلا يتمأ ريخ

 هيلإ نسحب ميتي هيف تيب نيملسملا يف تيب ريخ

 ةمعجلا موي ؛سمشلا هيف تعلط موي ريخ

 يف ميهاربإ مهلفكي نينمؤملا يرارذ

 توملا ركذت اهنإف ءروبقلا اوروز
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V۲ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ۳۸٦ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس ةريره وبأ

 ۷ ءامسلا يف ينلا عم دجس ةريره وبأ

 ۱A۸ باذعلا نم ةعطق رفسلا ةريره وبأ

 ٠ ١١١١ نم هعمسأ لو «لضفلا نم كلذ تعمس ةريره وبأ

 - 1407 ران نم ناراوس ةريره وبأ

140۷ 

 -۳ نوملعي اب نولمعي ءافلخ يدعب نم نوکيس ةريره وبأ

1۹۷٤ 

 دج م نإو «ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا ةريره وبأ ۲۸

YoY نيملسملا نيب زئاج حلصلا ةريره وبأ 
 ‹هتيؤرل اورطفأو هتیؤرل اوموص ةريره وبأ 8

AYY نابعش فاصتنا دعب مايصلا ةريره وبأ 
 ميغلا موي مايص ةريره وبأ 10

 موي هبابحأ عم وهو «هللاب هنظ دنع دبعلا ةريره وبأ 4۲

 ربقلا باذع ةريره وبأ 4۰

 هناسل هنع نيبي ىتح ةلملا هذه ىلع ةريره وبأ 1٤

 يبرل ًادجاس رخأف شرعلا تحت يتاف ةريره وبا ۲۲

 ةريره وبأ ٠ ىلع ًاقح ناک هللا دحو مکدحأ سطع اذإف ۲۳٣۳
A6 هب اوحبصتساف ةريره وبأ 

 ةريره وبأ ٠ هللا ين نبا هللا ين نبا فسوي سانلا مركاف ۸



 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 نابعش ةدع اولمكأف

 مجري نأ هب رمأف

 موصي وأ ةبقر قتعي نأ هرمأف

 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ ناف
 ًاثیش اھنمٹ نم یضق ناک ناف
 يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت يتآف قلطناف

 لاوش نم مايأ ةنس مايص لضف

 نیثالث نابعش اودع ینعی «نیثالث اودعف

 نیئالث نابعش اودعف

 هوبرقت الف

 جرفلاو مفلا

 ةريره وبأ شرعلا قوف بوتكم وهف

 اهعم اهلثمو يلع يهف

 اهعم اهلثمو ءةقدص هيلع يهف

 اهعم اهلثمو هل يهف

 لسرئو هل نذؤيف موقيف ًادمح نوتايف

 هصصق يف لوقي ةريره وبآ ناک

 رطفلاب رمأي ينلا ناك
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 ةيزوجلا ميق نيال ننسلا بيذهت

 مأ نم غرف اذإ هللا لوسر ناک
 عضوت ىتح سلي م ةزانجلا عم ناك اذإ هللا لوسر ناک

 ةالصلل رك اذإ هللا لوسر ناک

 همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك

 هاوبأو ءةرطفلا ىلع همآ هدلت ناسنآ لک

 مارح رکسم لک

 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 هسلج يف دحأ نهب ملكتي ال تاملک

 ىلع ناتفيفخ «نمهرلا ىلإ ناتبیبح ناتملک
 ةنحلا نم ةوجعلاو «نملا نم ةأمكلا

 ماق اذإف دجسملا يف هللا لوسر عم دعقن انك

 هجالصإ ودبي ىتح رمثلا اوعاتبت ال

 ًاروبق مكتویب اولعجت ال

 ًادیع يرېق اولعچ ال

 نيب نم مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت ال
 مراح اولحتستف «دوهيلا تبکترا ام اوبکترت ال

 موقت نأ دهاجملا جرخ اذِإ عبطتست له «هعيطتست ال
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 اهنذإپ الإ رکبلا حکنت ال
 یودعال

 رفص الو یودع ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةريتع الو عرف ال

 ةرافك الو هيلع ءاضق ال

 ام ينديقت ىتح كل لمح أ ال هللا رفغتسأو ال

 هتلق انأ ام «تيبلا اذه برو ال

 نکي مل َءيشب ُرذنلا مدآ نبا ياي ال

 ردق نکي مٺ ءيشب رذنلا مدآ نبا يتاي ال

 يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ًاكولم هدجي نأ الإ «هدلاو نع دلو ېزجي ال

 رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةآرمال لحي ال

 ينازلا ينزي ال

 يسن نمف ءامئاق مكنم دحأ نبرشي ال

 ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال

YVYo 
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 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 لبسم لجر ةالص هللا لبقي ال

 مْركلا نف «مزكلا مكحا نلوقي ال
 ًاناعل نوکی نأ قیَدصل يغبني ال

 سنوي نم ريخ انآ لوق نأ يل دبعل يغبني ال

 يف ةارما ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال
 حصم ىلع ضرغ دروي ال
 ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل

 مهئايبنأ روبق اوذختا ءىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 اذه نع ينلاسي ال نآ ةريره اب اي تننظ دقل

 رصعلا تيلص اذإف رصعلا ىلإ كاوسلا كل

 ين لک لجعتف ءةباجتسم ةوعد ين لکل

 ارجأ حلصلملا كولمملا دبعلل

 نم فلكي الو «هتوسکو هماعط كولمملل

 .تارشبملا الإ ةوبنلا نم قبي مل

 همأ تتام یتح ججي نکی (

 قوف هدنع وهف باتک يف بتک قلخل ا هللا یضق امل
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبآ

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 انحبصأ كب مهللا
 ايغ كبو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا

 هتفذحف «نذإ ريغب كيلع علطا الجر نأ ول

 امك ناك هللا ءاش نإ :لاق ول

 ةأرملا ترمأل .دحأل دجسي نأ ادحأ ارمآ تنك ول

 ةمتعلاو حبصلا يف ام نوملعي ول

 كلي يذلا نكلو ةعرصلاب ديدشلا سيل

 يذلا ديدشلا امنإ «ةعرصلاب ديدشلا سيل

 ةمقللا هدرت يذلا فاوطلا اذهب نيكسملا سيل

 ةرطفلا هذه ىلع الإ دلوي دولوم نم سيل

 هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا

 دمحم ةعمجلا موي مايص نع تيهن انآ ام
 لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام

 تدعص الإ ءاصلخ هللا الإ هلإ ال دبع لاق ام

 ةرطفلا ىلع دلويو الإ دولوم نم ام

 ةلملا ىلع وهو الإ دلوي دولوم نم ام

 لکات نأ كعنم ام

 مث ءةضف نم نيطرق عنصت نأ نكادحإ عني ام

 نأ الإ لیمج نبا مقني ام

۲۲١ 

Î 

1۳ 

140۷ 

AA 



۲۸ 

 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رفك نآرقلا يف ءارملا

 اهربد يف ةأرما ىت نم نوعلم
 اهربد يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم

 لستغی لو همالتحاب ملعو ملتحا نم
 موصي الف ًابنج رجفلا هكردأ نم
 نيكسلاب حبذ افاكف «ءاضقلا ىلع لمعتسا نم

 هلاتکی یتح هعبی الف اماعط یرتشا نم

 مه لح دقف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم
 هل ةيد الف «هنيع اوأقفف موق تيب يف علطا نم

 نآ هيلع ناف ؛دبع يف هل ًاصيقش قتعأ نم
 ةصالخف كولم يف ًاصيقش وأ ًابيصن قتعأ نم

 امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم

 بيط بسك نم ةرمت لدعب قدصت نم
 اهاثمأ رشع هلف ةنسحل اب ءاج نم

 ثفري ملف «تيبلا اذه جح نم

 هللا ءاش نإ :لاقف نیمی ىلع فلح نم

 ةظقيلا يئ يناريسف مانا يف ينآر نم



 V۹ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 ٠ ۲٣٠٠ لثمتی الو ةظقيلا يف يناريسف مانلا يف ينآر نم ةريره وبأ

 101۲ دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص نم ةريره وبأ

 64۸ لستغيلف تيملا لسغ نم ةريره وبأ
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 ۲۳۷۱  «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم ةريره وبأ

 1۹4۳ همرکیلف رعش هل ناک نم ةريره وبأ

 1A۲ نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم ةريره وبأ

 ۳۸ هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم ةريره وبأ

 14١ لكأف مئاص وهو يسن نم ةريره وبأ

 ۲۲٤۷ هیطعأف ينلأسي وأ «هل بيجتسأف ينوعدي نم ةريره وبأ

 6 ةرطفلا ىلع دلوي دلوي نم ةريره وبأ

 10 مويب الإ ؛ةعمجلا موي موص نع ينلا ىن ةريره وبأ

 ۱14۰ نابعش فاصتنا دعب موصلا نع يهنلا ةريره وبأ

 119 نابعش فاصتنا دعب موصلا نع يهنلا ةريره وبأ

 10۸ نانعلااذه ةريره وبأ

 1۷ بسحأ تنك اذكه ةريره وبأ

 10۸ اذه ام نوردت له ةريره وبأ

 ۳۸ ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له ةريره وبأ

 ۳۹۱ مكنم دحأ يعم أرق له ةريره وبأ
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 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبآ

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 رفغتسم نم له «هيلع بوتاف بئات نم له

 اهيلإ ترظن له
 تکلهأو تکله

 اهعم اهلثمو هيلع يه

 اوربصاف هومتيقل اذإو

 ىتح ةنجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو

 هتأرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن يذلاو

 هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو

 مهنكسي ًاقلخ اه هللا ءيشنيف رانلا امأو
 لکي م ًاعئام وا ًابئاذ ناک نإو

 ثیح ينغلبت مکتالص ناف يلع اولصو
 ًاموي مُصو
 مئاص انو يتأرما ىلع تعقو

 ناضمر يف يلهآ ىلع تعقو
 ًاروبق مکتویب اوذختت الو

 مکایاف «نمؤم وهو لغي نیح لغي الو
 سانلا هيلإ عفري «فرش تاذ ةبهن بهتني الو
 ءاسنلا قفصيلو

 انزلا ام كيردي امو

 شرعلا ىلع هدنع عضو وهو



 يوارلا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 دقاو وبأ

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال تاملسملا ءاسن اي

 ةكئالمو «ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي

 نونمؤملا موقيف «سانلا ىلاعتو كرابت هللا عمجي

 سيمخلا مويو نينثالا موي عوبسألا لمع ضرعي

 بات بات نف ءهبلق نم نالا عزني

 ىتح ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ لجو زع هللا لزني

 ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 مكديع موي اولعجت الف «ديع موي ةعمجلا موي

 ىراصنلل دغ دعبو «دوهيلل ادغو ءانل مويلا

 ب امھیف ارقي ناک



YYTY 

 :مسي مل نم
 يوارلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 همآ ةاكذ هتاكذف ؛نينجلا رعشأ اذإ هلا لوسر باحصأ

 ءوضولا ديعي نأ هرمأف ينلا باحصأ ضعب

 لالما اورت ىتح رهشلا اومدقت ال يلا باحصأ ضعب

 رضحلا يف رطغملاك رفسلا يف مئاصلا  ةباحصلا ضعب

 ةقفن الو اه ىنكس ال ةباحصلا نم ةعاج

 مورلاب رجفلا يف أرق ينلا نأ _ ينلا باحصا نم لجر
 (ةرمهح ىلع يأ) هنفدو هيلع یلصف ينلا باحصا نم لجر

 مكدحأ ارقي نأ الإ اولعفت الف ينلا باحصا نم لجر

 ارقي مامإلاو نوأرقت مكلعل ينا باحصا نم لجر

 جحلا لبق ةرمعلا نع ىهن يلا باحصا نم لجر

 يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ هللا لوسر نأ داصنألا نم لجر

 ءاوبأف الجر نوسم مكنم فلحي راصنألا نم لجر

 اذإ :حبصلا يف أرقي ينلا عمس هنأ  ةنيهج نم لجر

 مسإلا هرك هنأكو قوقعلا بحأ ال ةرمض ينب نم يباحص
 موجحلاو مجاحلا رطفأ ةباحصلا دحاو ريغ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ  ةباحصلا دحاو ريغ
 بتاكم نم نيجتجي ال ينلا جاوزأ نك يلا جادزأ



 YVTY راثآلاو ثيداحألا سرهف

 :ءاسنلا

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا ةيوارلا

 10 ميغلا موي مايص رکب يبآ تنب ءامسآ

 1۹۷ نُعَظلل نذا هللا لوسر نإ ركب يبا تنب ءامسا

 14۹1 هللا لوسر دهع ىلع اذه عنصن انك انإ ركب يبآ تنب ءامسأ

 11۹ يهو اههجو يطغت تناک اهنا رکب يب تنب ءامسا

 YYAV هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسخ ركب يبأ تنب ءامسا

 ۸ هضقنت لاق هنآ ینلا نع رکب يبآ تنب ءامسأ

 يف هتیأر دق الإ هیر نکا ل ءيش نم ام ركب يبا تنب ءامسا
 ۸۸ رانلاو ةنج لا ىتح ءاذه يماقم

 1407 بهذ نم اصرخ اهنذآ ي تلعج ةأرما ايآ ديزي تنب ءامسأ

 1A0 ًارس مکدالوا اولتقت ال ديزي تنب ءامسأ

 14 ةمايقلا موي اهب يوك ةصيصبزرخ ىلحت نم ديزي تنب ءامسا
 ۹۲ ًأضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ _ناوفص تنب ةرسب

 ١۱ هرکذ سم نم ناوفص تنب ةرسب

 -۹ سما تمصأ _ ثراحلا تب ةيربوج
31۸ 

1A0 

 ۲ ينتهنو ءانإلا تبذجف ثراحلا تنب ةيريوج

 - هللا لوسر نهعدي نکي مل عبرا ةصفح



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 نینثالا موصي هللا لوسر ناک

 تنأ للحت ملو ءاولح سانلا لاب ام

 كترمع نم تنآ للحت ملو اولح سانلا نأش ام

 كجح نم تنأ لحت لو

 كترمع نم لج ملو

 رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش نإ

 ةهراك يهو اهحكنت ال

 تحرب امف «كّمع نبا هنإف هللا يقت

 نیتس هلع اهب يمعطأف يبهذا «تنسحأ دق

 يعجراو ءًانيکسم

 هتآرما برض سامش نبا سيق نب تباث نآ
 اهدي رسکف

 اماسي ...عيبرلا ىلإ هلسرأ نيسحلا نب يلع نأ

 ينلا ءوضو نع

 ةضيحب دتعت نأ ترمأ اهنأ

 .اهليبس لخو كيلع اه يذلا ذخ
 اههجو يف حضن ينلا نأ

 ءابدلا نع ىهن ينلا نأ

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحجب ال

 بابحلا يلو نم

 ةحفصلا
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 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 يدغت يلاعت

 كيلع الو كل ال تبسلا موي مايص نإف يلك

 ضرتفا ام ينالإ تبسلا موي اوموصتال
 مکیلع

 ضرتفا اميف الإ «تبسلا موي اوموصت ال

 ضرتفا اميف الإ ؛تبسلا موياوموصتال

 مکیلع

 ةريشعلا وخأ سيف هل اونذئا

 مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ

 رادحلا نيرتستأ

 ليللا ىلإ رحنلا موي فاوط رحأ
 رحنلا ةليل ةملس ماب ينلا لسرأ

 سانلا ةنسلأ ىلع ةأرما تراعتسا

 لسري نأ طرشب صاعلا يبأ قالطإ

 لاوش نم لوألا رشعلا فكتعا

 لاوش نم لوألا رشعلا يف فكتعا

 یوس ًاثالث هللا لوسر رمتعا

 هتیرق لهآ نم الجر هثاریم اوطعا
 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذوعأ

 مث رهظلا ىلص ىتح ضافأ

YVYo 



 ةشئاع

 ةشئاع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 رهظلا ىلص نيح هللا لوسر ضافأ

 هموی رخآ نم هللا لوسر ضافآ

 یلص نیح هموی رخآ نم ضافأ
 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 رخآ اموپ ایضقا
 اتيب ىنم كل ينبن الا

 ندرت ربلآ

 باذعو ءرانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 رانلا

 لك نم ةعرفلا يف يلا رمأ
 ضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ

 ةاش ةيراحلا نع قعن نأ هللا لوسر انرمأ

 حيحش لجر نايفس ابآ نإ

 ًاباذع هلهآ ءاکبب هللا هدیزی رفاکلا نإ

 ءاسنلل صخرأ ينلا نأ

 - صاعلا وبا ياس هقلطا ينلا نا
 ةعبارلا ءرمع عبرأ رمتعا يلا نأ

 اهئارشب رمآ ينلا نأ

 مرحأ ثيح ةرمعلاب لهأ يلا نأ



 ةشئاع

 ةشئاع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 اقدصُم ةفيذح نب مهج ابأ ثعب ىنلا نأ

 هحالف

 اهتلضأ ةدالق بلطل ًاسانأ ثعب ىلا نأ

 ًاعبرتم یلص ينلا نآ

 برغملا يفارق ينلا نأ

 فارعألا ةروسب برغملا يف أرق ينلا نأ

 نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ينلا نأ

 هللا هافوت یتح «ناضمر

 تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ نإ

 هربق ىلع اونب
 ًاسلجم سلج اذإ ناک هللا لوسر نآ

 ‹«نيترمع رمتعا هللا لوسر نأ

 ناتاش مالغلا نع مهرمأ هللا لوسر نأ

 ناتأفاکم

 نينس عبسل اهجوزت هللا لوسر نآ

 عست تنب يهو اهجوزت هللا لوسر نأ

 نآ مرحملل صخر هللا لوسر نأ

 نآ اذه لثم يف یضق هللا لوسر نآ

 وهو ماني نأ دارأ اذإ ناك هللا لوسر نأ

 بنج
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 ةيوارلا

 ةشئاع

 ةشئاع

 ةشئاع

 ةشئاع

 ةشئاع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 هذخف نع ًافشاک ًاسلاج ناک هللا لوسر نآ

 نيعلا نم يقرتست نآ اهرمأي ناک هللا لوسر نأ

 لآ نع رحن هللا لوسر نأ

 نامز يف ناضمر يف رطفتل انادحإ تناك نإ

 لوسر
 كذاعأ :تلاقف ءاهأست ةشئاع تتأ ةيدوهي نأ

 هللا

 يديب هللا لوسر يده دئالق تلتف انآ

 يطشتماو «كسأر ىضقنا

 يلستغاو كرعش يضقنا

 نم جرخي لجرلا لشم عوطنلا موص لثم اغإ
 هلام

 ةقلطملا ةدع اهتدع لعج هنأ

 ءام سي الو «ماني ناک هنإ

 ةبحم مأ عم ةشئاع ىلع تلخد اهنأ

 مكاضرب مهربخو سانلا ىلع بطاخ ينإ
 روبقلا يف نونتفت مكتيأر ينإ
 جلاب يلها
 ةنجلا قلخ هللا نإ «ةشئاع اي كلذ ريغ وأ

 يتدعقم اولبقتسا ؟اهولعف دق وأ

 ةحفصلا
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 ةشئاع

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 صلخي الو «هاوثم يمركأ ةينب يأ
 نآ ًادیز يربخآ «تیرش امسشبو تیرتشا امسئب

 هنآ اديز يغلبا ‹«تیرتشا امسئبو تیرش امسئب

 لطبا دق
 اهتردسو اهءام نكادحإ ذخأت

 روهطلا نسحتف هب رهطتف ءام ذخأت

 ًاريخ لعفي ال نأ لات

 ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب كرت

 هتبحصو «نینس عستل هللا لوسر ينجوزت

 تنب انأو هللا لوسر ينجوزت

 هعم سانلا عتقتو ةرمعلا ىلإ جحلاب عتمت
 تفلح ول ةعبارلاو «ءنهيلع فلحا ثالث

 نأ توجرل

 ینم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث
 مجمل
 ءام س نأ لبق ماني مث
 دجت ملف «ينتلاسف ءاه ناتنبا اهعمو ةآرما ينتءاج

 ةرمعلاو جحا «هيف لاتق ال داهج

 لاوش نم ًارشع فکتعا یتح

 لاوش نم رشعلا رخآ يف فكتعا یتح

Y۹ 



 ةشئاع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ةريرب ثيدح

 هل ثراو ال نم ثراو لاخلا

 يطشتماو كردسو كءام يذخ

 لاله نیفاوم هللا لوسر عم انجرخ
 هئاسن نع هللا لوسر حبذ

 موی هللا لوسر انع حبذ

 يفخلا دولا كلذ

 نجلا مهيف كرتشي نيذلا

 مظعا سانلا يآ ينلا تلاس

 تنأ الإ هلإ ال كمحجبو مهللا كناحبس

 نفد يف «ليللا رخآ نم يِجاَسْلا توص انعمس

 يلا

 برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا

 لوسر نم وأ هللا لوسرب لخشلا

 هموص دسفي باشلاو «هبرإ كلمي خيشلا

 ناتضيح اهتدعو «ناتنث ةمألا قالط

 لوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقملا ىلع

 امهقلطف هل نیتآرما ىلإ رمع دمع
 هناکم ًاموی موصأ نکلو :لاقو «لکأف

 موصي نأ هللا لوسر هرماف

 ةحفصلا
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 ةشئاع

 راثآالاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 لجرلاب آدبت نأ اهرماف
 مدلا ناكم اولعجي نأ ينلا مهرماف
 موصأ نذإ ينإف
 مث لوقي نأ هللا ءاش ام لاقف «یحض عجرف

 تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف

 افصلابو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف

 ةورملاو

 هلّبقو هقنتعاف هبوث رجم ىلا هيلإ ماقف

 موتکم مآ نبا نذؤی یتح اوبرشاو اولکف
 ةرمعب لهآ نميف تنکف

 ةضيرفلا وه ناك «ناضمر ضرف املف

 انجح هللا ىضق دقو ءةبصحلا ةليل تناك املف

 -نيملسملا دالوأ يأ - ةنجلا يف

 لوأ قايرت اهنأ وأ ءءافش ةيلاعلا ةوجع يف

 ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق

 ٠ يناثلا مث «هيف انأ يذلا نرقلا

 بنج وهو ماني نآ دارآ اذإ ناک

 هئاسن نیب عرقا ًارفس دارا اذإ ناک

 . ادب ةبانجلا نم لستغا اذإ ناك

YE41 



 ةشئاع

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 یلص «فکتعی نأ دارأ اذإ هللا لوسر ناک

 ىلص «فكتعي نأ دارأ اذإ هللا لوسر ناک

 رجفلا

 للخ ًاضوت اذإ هللا لوسر ناک

 دارأف ءًابنج ناک اذ هللا لوسر ناک

 نع ًافشاک ًاعجطضم هللا لوسر ناک

 رخاوألا رشعلا يف دهتجم هللا لوسر ناک

 نینثالا موصی هللا لوسر ناک

 انرمأیو ءاروشاع موصی هللا لوسر ناک

 تبسلا رهشلا نم موصي هللا لوسر ناك

 نينثالاو دحألاو

 «تبسلا :رهشلا نم موصي هللا لوسر ناک

 عبرآ نم لستغی ناک

 يف شیرق هموصت ءاروشاع موی ناک

 تامرح نحنو انب نوري نابکرلا تناك
 عاتملا ريعتست ةيموزخ ةأرما تناك

 عاملا ريعتست ةيموزخ تناك

 ًایح هرسکک تیما مظع رسک
 ةثالث يف هللا لوسر نمک
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 ةيوارلا

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 در وهف انرمأ هيلع سیل لمع لک

 مآ نبا نذؤی یتح اوبرشاو اولک
 نع تلزن تضح اذإ تنک

 هدحاو ءانإ نم ينلاو انآ لستغا تنك

 هللا لوسرو انآ لستغا تنک

 مايصب الإ فاكنعا ال
 مایصب الإ فاکتعا ال
 كيلإ بوتأو كرفختسأ تنأ الإ هلإ ال
 ىلإ اوضفأ دق مهنإف تاومألا اوبست ال

 مهنع اومعطأو مكاتوم نع اوموصت ال

 ضرتفا ام يف الإ تبسلا موياوموصت ال
 مکیلع
 هتيکزتب يل ةجاح ال
 قوذیو هتلیسع يقوذت یتح ال

 هيلع لوحي ىتح لام يف ةاکز ال

 رخآ اموی هناکم اموص ءامکیلع ال

 ةيصعم يف رذن ال

 يلوب الإ حاكنال
 هللاو یلب هللاو ال

 ةمايقلا موي مهعم رشح الإ ًاموق دحأ بح ال

VEY 



Vé 

 ةيوارلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 تضاح دق ةأرما ةالص هللا لبقي ال

 رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال

 ينودلت
 مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 روبقلا تاراوز نعل

 نم هللا لوسرو انأ لستغأ تنك دقل

 ءيش هيلع مرح م
 ةقفنلا نود ىنكسلا اه

 يرمأ نم تلبقتسا ول

 كترز ال كتدهش ول

 لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيل

 ةمامع الو صيمق اهيف سيل
 هنم فكلا ءلمف ؛هنم قرفلا ركسأ ام

 اعيش اننيد نم نافرعي ًانالفو ًانالف نظأ ام

 ًانآرق الت الو «طق ًاسلجم هللا لوسر سلج ام

 عادولا ةجح يف دمحم لآ نع حبذ ام

 مهرد هيلع يقب ام دبع باتكلا

 نک ؛نهيلٳ نسحاف ءيشب تانبلا نم يلتبا نم



 ةيوارلا

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وآ ثيدحلا

 موصلا هيلعف فكتعا نم

 كاوسلا مئاصلا لاصحخ ريخ نم

 لهيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نم

 هکرت ءاش نمو «هماص ءاش نم

 در وهف انرمآ هيلع سیل المع لمع نم

 رجفلا عولط لبق مايصلا تيبي مل نم

 نأ رذن نمو «هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم

 اهترایزب رمآ مث یھن دق معن
 كلذ ىلع عباط هل متخ ًاريخ لاق نم معن
 ریخلا

 نوبرغملا مكيف يؤر له

 يش مکدنع له
 ماعط نم مكدنع له
 مهابآ نم مه
 دبع اي كوخأ وه

 دبع كل وه
 تم ثيح الإ تنفد ام كترضح ول هللاو

 ‹«ليق ام هل ليق يذلا لجرلا نو

 اهب رهاع ةرح نم وأ اهكلمي م ةمأ نم ناك نإو

 ةالصلل اضوت ًابنج نكي م نإو
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت 4٦

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا ةيوارلا

 ۷۸ لجرلا ءوضو اضوت ًابنج مان نِإو ةشئاع

۸۱ 
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 100۰ ةبقح ةيذج ىنامدنك انکو ةشئاع

 ۷4 شارفلل دلولا  ةشاع

 04 يده كلذ يف نکی لو ةع

 ۷۳۱ الاس یرن انک انإ هللا لوسر ای ةشئاع

 ۸ يبأ عنص ام تزجأ دق هللا لوسر اي ةشئاع

7۷۹ 

 1۹14 ىحتستل ةكئالملا

 وأ ‹«ناضمر ريغ يف ماص نم ةلزنم اغإ ةشئاع اي ةشئاع

 ۱۲۹ ءاضق ريغ يف

 ۱۸۱ ةارع ةافح سانلا رشحُي ةشئاع

 0٤ كترمعو كجحل كفاوط كعسي ةشئاع

 0\1 ماصي الو ناضمر ءاضق يف تيما نع معطي ةشئاع

 110۱ اهنع معطي ةشئاع

 0۲ افصلا نيبو «تيبلاب كفاوط كيفكي ةشئاع

 V4 رحنلا موي فاوط رخأ ينلا نأ ةشئاع

 روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل ةشئاع

 oryY\ مهتا



 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 هلک نابعش يلا مايص

 ةفرع موي موص رايتخا

 ميغلا موي مايص
 دعقت تناك يتلا مايألا دعقت نأ اهرمأف

 ضيحلا مد ناك اذإ

 اذإ يرظناف قرع كلذ اغإ

 رعس و اد تقدصتو هرعش تقلح ءأدلو تدلو اذإ تناک

 هنزوب

 عضيالف مهجلا وبأ امأو كولعصف ةيواعم ام

 هقتاع نعاصعلا

 اهجوزل ناك اذإ ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا اغإ

 ام اهجوز ىلع ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا اغنإ

 نآرقلا مكنيبو ينب
 لع ملو «هنم ينلا اهنابأف

 كأ نب ينيتوفت ال

 ینکس الو «كل ةقفن

 كجوزل ناك ام ةقفنلاو ىنكسلا امنإ سيق ةنبا اي
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 ةيوارلا

 كلام تنب ةعيرفلا

 كلام تنب ةعيرفلا

 :ءاسنلا نم ىنكلا

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف يثكما

 اوقبأ هل دبعأ بلط يف جرح اهجوز نأ

 تمققف ًامئاق برشف ... هللا لوسر يلع لخد

 هتعطقف اهيف ىلإ
 هب متعتمتساف اهباهإ معذحأ الأ

 هولكو امهوح امو اهوقلأ

 هولكو امطوح امو اهوقلأ

 هولكو اهوح امو اهوقلأ

 ةفرع موي هللا لوسر مايص يف اوكش سانلا نإ
 ينلا لئسف «تتامف نمس يف تعقو ةرأف نأ
 ناک نِإو «هولکو امهوح امو اهوقلأف دماج ناک نإ

 ناك نإو ءامطوح امو اهوقلأف ًادماج ناك نإ

 اعئام

 نورظنی سانلاو هنم برشف

 يعم عجطضي هللا لوسر ناک

 هيلع سلج ال یتح هللا لوسر طاسب تكف

 VY هللا لوسر يشاجنلا اهجّوزف



 ۷۹ راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وآ ثيدحلا ةيوارلا

 ۲ نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لج ال ةبيبح مأ
 1۸0 نم ذوعتپ وهو ينلا تعمس اهنأ دلاخ مآ

 ۳ لاجرلل مهسأ اہک انل مهسأ ةيعجشألا دايز مأ

 ٨۸۷۳ ېيدؤي ام هدنع ناکف «بتاکم نکادحإل ناک اذ ةملس مأ

 AYY هنم بجتحتلف

 4۳ ةبانحلا نم هلسغأو هلحأفأ ةملس مآ

 4۲ ةبانلاو ةضيحلل هضقنأفأ ةملس مأ

14۳ 

 -۰ هتجرد عفراو «ةملس يبل رفغا مهللا ةملس مأ

۷۱ 

 د4 نارقلاب هلهآ رمآ هللا لوسر نا ةملس ا
 1۸٤ اذه نإ الأ هتوص یلعاب یدان هللا لوسر نأ ةملس مآ

 YAY ينفحت نأ كيفكي اغإ ةملس مأ

 ٠١۹۳ مهفلاخآ نأ بحأ اناف «نیکرشملل ديع اموی امهنإ ةملس مآ
 3 هلک نابعش ينلا مايص ةملس مأ

 o جحو ةرمعب دمحم لآ اي اولهأ ةملس مأ

 ۸۱ اهنع ضار اهجوزو تتام ةأرما اميآ ةملس مآ

 00 ٠ ام اوقرتساف ةرظن اهب ةملس ا
 لوسر ناك يتلا مايألا رثكأ) دحألاو تبسلا ةملس مأ

 3۸0٥ (اهموصي هللا

 AY هرعش نم نذحخاأڀ داف ةملس مآ



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 رثألا وأ ثيدحلا

 ًاتیش هرشب الو «هرعش نم سی الف
 لوأ :مايأ ةثالث مايصب رمأي هللا لوسر ناک

 موصي ام رثكأ دحألا مويو تبسلا موصي ناك

 قلیل تناک

 ىلع يشت نآ كيفكي اغإ ءال

 .زنکب سيلف يكف «هتاکز يدؤت نآ غلب ام
 دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نم
 بنج لك ىلع مارح دجسملا اذه

 كنورق يزمغاو
 ةنفح لك دنع كنورق يزمغاو

 ةنجلا هل تبجوو

 رفض دشأ ةارما ينإ هللا لوسر اي
  مئاص وهو لبق ناک هللا لوسر نأ

 مئاق وهو اهنم برشف ... هللا لوسر يلع لخد
 رمأف غازوألا لق يف ينلا ترمأتسا اهنأ

 میهاربإ ىلع خفني ناک

 اهنم ءوضولا عضاومو ءاهنمايب نادبا
 مزعي ملو «زئانجلا عابتا نع انيهن
 رقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا
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 نسحلا

 نمحرلا دبع نب ديح

 دعس نب دشار

 يرهزلا

 يرهزلا

 يرهزلا

 يرهزلا

 يرهزلا

 يرهزلا

 بيسملا نب ديعس

 بيسملا نب ديعس

 بيسملا نب ديعس

 يبأ نب ميركلا دبع

 قراخلملا

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 رثألا وأ ثيدحلا

 عيبلاب ابرلا نولحتسي نامز سانلا ىلع يتأي

 دتعت نأ ةريرب رمأ ينلا نأ

 هيلإ ديعأ بات نإف «ناميإلا هنم عزني

 مرحلا مايص لضف يف
 لجر هيدي ىلع ملسأ نم
 رمع ثالث هللا لوسر رمتعا

 رماف نمس يف تتام ةرأفب رمآ ينلا نأ

 نوشي اوناک :رمعو ركب ابأو ينلا نأ

 ‹«نمس يف تتام ةرافب رمأ هللا لوسر نأ

 فيقث نم لجرل لاق هللا لوسر نآ

 هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناک رطفلا

 اهتوم دعب دعس مآ ىلع یلص هللا لوسر نا
 تعطقف ينلا اهب رماف

 تبصأ ام ناکم اموی مصو هلک

 حتست ل اذإ ةوبنلا مالك نم

 هتمذب ىفوأ نم قحأو ىلوأ انآ زيزعلا دبع نب هللا دبع
 يمرضحلا

YY 



Vo 

 يوارلا

 نب دمحم نب نامثع

 ديوس يبأ

 ريبزلا نب ةورع

 ريبزلا نب ةورع

 رمعی نہ یی

 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت

 ملسا نیح نالیغل لاق هللا لوسر نآ

 رثألا وأ ثيدحلا

 رمتعي م هللا لوسر نأ

 هل وهف ءيش ىلع ملسآ نم

 رطضملا عئاجلل هللا لوسر صخر

 رکب يهو هتنبا لجر جوز
 يف لاقف «ةنحلا يف هلم ىلع قلتسم لجر امنيب

۰ 

 امو «رح ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا يدؤي

 دهاشلا عم نيميلاب ىضق هللا لوسر نأ

 ربقلا نع لزنإ

 يلا یتا الجر نأ

 نيميلاو دهاشلاب ىضق ىنلا نأ

 هب مكح يذلا هللا مكحب مهيف تمكح دقل

 ةماسقلا يف ضقي مل هللا لوسر نأ

 نم ةينثلاو «نأضلا نم ةعذحجلاب اوحض

 ودعلا ءازإپ ةيرذلا اوکرتت ل

 ًاسجن لمحي م «نيتلق ءاملا ناك اذإ

 ةحفصلا

۹1۳ 



 YVor راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا وأ ثيدحلا يوارلا

 :ليسارملا نم مسي ل نمو ىنكلا

 V1 يلوب الإ حاکن ال ةدرب وبأ

 ٠ ٠٠١١ اهنم جرخب ام رطشب ربیخ لهآ هللا لوسر لماع رفعج وبآ
 lor ةيصعم يف الو بضغ بيف رذن ال دبع نب ةملس وبأ

 نمحرلا

 14۹۲ ةعستب ىتؤي دحأ ىلتق ناك كلام وبأ

 يرافغلا

 - هيبأ ةلزنب ىهو «همأل هب ىضق هنأ نيعباتلا نم لجر

66¥ 

 4A هيبأو همأ ةلزنب يه نيعباتلا نم لجر

 E همأ ةبصع هتبصع لهأ نم لجر

 ماشلا

 هترافكو «هّللا ةيصعم يف الو بضغ يف رذن ال ينب نم لجر

 or نيمي ةراقك ةفينح





 تاعوضوملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 قيقحتلا ةمدقم

 باتكلا اذه قيقحت یعاود

 ریدقتو رکش

 قيقحتلا ةطخ

 ةساردلا مسق لوألا مسقلا

 ميقلا نبا مامولل ةزجوم ةمجرت يف :لوألا ثحببملا

 هدلومو هبسن-ا
 ميقلا نباب هترهش-۲

 ملعلل هبلطو هتاشن-۳

 هخیاشم مهآ-٤

 هذیمالت مهأ-٥

 ەتافلۇم-

 هتافو-۷

 دمحأ نب دمحم وهو درجما ةجرت يف :يناثلا ثحبملا

 هب ماق يذلا هلمع ةيمهأو يدوعسلا

YVoo 
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷0٦

 عوضوملا

 درجا ةجرت يف :لوألا بلطللا

 ديرجتلا اذه ةيمهأ نايب يف :يناثلا بلطملا

 باتكلا ةسارد يف :ثلاغلا ثحبملا
 باتكلا ةسارد

 باتكلا ةيمست-١

 باتكلا عوضوم-۲
 باتكلا يف فلؤملا جهنم-۳

 اهنع تكس يتلا ثيداحألا للع نايب :ًالوأ

 اهلمكي م وأ يرذنملا

 ةلكشملا نوتملا ىلع مالكلا :اينا

 اهيلإ يرذنملا رشي مل بابلا يف ثيداحأ ةدايز :ًاثلاث

 يبأ ننس يف دري مل ام باوبًألا ضعب ةدايز :ًاعبار

 دواد

 عسوتلاو لئاسملا ضعب ىلع مالكلا طسب :ًاسماخ

 اهشجب يف
 لئاسملا ضعب يف يرذنملا هبقعت :ًاسداس

 باتكلا ةميق-٤

 باتكلا ةعبط-٥



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 ةقباسلا ةعبطلا ءاطخأب نايب ةدايز

 طوطخملا يف تسيل عوبطملا يف ةدئاز تاملك

 عوبطملا نم ةطقاس تاملك

 تالیدبتو تارییغتو تافیرحت

 الماك هل ميقلا نبا حرش فذح مت يذلا ثيدحلا

 ناهیبنت
 لوألا هيبنتلا

 يناثلا هيبنتلا

 جهنمو ةيطخلا خسنلا فصو :عبإارلا ثحبملا

 ةيقحتلا
 ةيطخلا ةخسنلا فصو :لوألا بلطللا

 قيقحتلا جهنم :يناثلا بلطلملا

 هللا هحر ركاش دمحأ خيشلا تاقيلعت

 ةيطخلا ةخسنلا نم جذامن

 ققحلا صنلا :يناثلا مسقلا

 ةمدقملا
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YVoeAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 [ةراهطلا باتك]

 دنع ةلبقلا لابقتسا يف ةصخرلا يأ) ةصخرلا باب

 (ةجاحلا ءاضق

 ةجاحلا دنع فشكتلا باب

 ءالخلا هب لخدی هللا رکذ هيف نوکی متاخلا باب

 ءوضولا ضرف باب
 ءا لا سجني ام باب

 لضفب ءوضولا نع يهنلا) كلذ نع يهنلا باب
 (ةأرملا

 ءاملا يف فارسإلا باب

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا ءوضو ةفص باب

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ءوضو ةفص باب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ءوضو ةفص باب

 ةيحللا ليلخت باب

 ةمامعلا ىلع حسملا باب

 حسملا يف تيقوتلا باب
 حسملا يف تيقوتلا باب

 نيبروجلا ىلع حسملا باب

 ةحفصلا



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 حسملا فيك باب

 ءوضولا قيرفت باب
 سم نم ءوضولا يأ) كلذ يف ةصخرلا باب

 (ركذلا

 لبإلا موحل نم ءوضولا باب

 يذملا يف باب
 يذملا باب
 لسخغلا رخؤي بنجلا باب
 دجسملا لخدي بنجلا باب

 ؟لسخلا دنع اهرعش ضقنت له ةأرملا باب
 لسغلا دنع اهرعش ضقنت له ةأرملا باب
 عامجلا نود -ضئاحلا يأ- اهنم بيصي باب
 ضئاحلا نايتإ باب

 عامجلا نود اهنم بيصي باب
 ةالصلا عدت لاق نمو ضاحتست ةأرملا باب

 ةالصلا عدت لاق نمو ضاحتست ةأرملا باب

 ةالص لكل لستغت ةضاحتسملا نأ يور ام باب

 ةالص لكل لستغت ةضاحتسملا نأ يور ام باب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۰

 عوضوملا

 ءاسفنلا تقو يف ءاج ام باب

 مميتي بنجلا باب

 ممیتپ رودجما باب

 [ةالصلا باتك]

 تقولا لوخد لبق ناذألا باب

 .راخ ريغب يلصت ةآرملا باب

 فصلا فلخ هدحو يلصي لجرلا باب

 امهلعجي نيأ اهوحن وأ ةيراس ىلإ ىلص اذإ باب

 ؟هنم

 .ةرتسلا نم وندلا باب

 .هيدي نيب رمملا نع ردي نأ يلصملا رمؤي ام باب
 .ةالصلا عطقي ام باب

 .ةالصلا عطقي ام باب

 نيديلا عفر باب
 ةالصلا حاتتفا باب

 ةالصلا حاتتفا باب

 عوكرلا دنع عفرلا ركذي م نم باب
 عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب
 ءاعدلا نم ةالصلا هب حتفتست ام باب

 ميحرلا نحرلا هللا مسبب رهجلا باب
 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب

 .رهجي م اذإ ةءارقلا ىأر نم باب
 .ةءارقلا نم ىمعألا ئزجم ام باب

 ؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب

 ؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب

 ؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب

 ؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب

 ؟هیدی لبق هیتبکر عضی فیک باب

 .دوجسلاو عوكرلا يف هبلص ميقي ال نم ةالص باب

 .دوجسلاو عوكرلا رادقم باب
 .مامإلا ءارو نيماتلا باب

 .مامإلا ءارو نيماتلا باب

 .ةعمجلا هيلع بجت نم باب

 .ىحضأالا يف هب ارقي ام باب
 .نيتعكر ةفئاط لكب لصي لاق نم باب

۲۷۱ 

 ةحفصلا
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YYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 ةحفصلا عوضوملا

 ٤٤٤ .امهيضقي یتم -رجفلا تعكر يآ- هتتاف نم باب
 15 .ليللا ةالص باب

 4۷ .لصفملا يف دوجسلا ري ل نم باب
 4۸ مونلا لبق رتولا باب
 4۹ .رافغتسالا باب

 0٠ رافغتسالا يف باب

 t00 [ةاكزلا باتك]

 00 ةمئاسلا ةاكز باب

 t0۷ ةمئاسلا ةاكز باب

 ا ةمئاسلا ةاكز باب

 ۳ ةمئاسلا ةاكز باب

 ۹ قٌدصملا ىضر باب

 ٤۷١ .حمق نم عاص فصن یور نم باب

 aA .ةاكزلا ليجعت باب

 ۷٦ .فافعتسالا باب

 4۷۸ .رمع نب هللا دبع ثیدح

 ۸۱ [ةطقللا باتك]



 ةحفصلا عوضوملا

 AV [كسانملا باتك]

 A۷ .تيقاوملا باب

 ۹ .ًاضيأ تيقاوملا باب
 ۹۲ .ةرقبلا يده باب

 ۹۷ . يدها ليدبت باب

 4۹ .غلبي نأ لبق بطع اذإ يدها باب

 ۹۱ جحلا دارفإ باب

 7 جحلا دارفإ باب

 ٥۱۱ جحلا دارفإ باب
 o۱۳ جحلا دارفإ باب

 o۸ جحلا دارفإ باب

 o۳4 جحلا دارفإ باب

 o۲ جحلا دارفإ باب

 o4٤ جحلا دارفإ باب

 00٠ < :نارقلا باب يف لاق مث

 04 ١ يرذنملا ظفاحلا لوق دعب لاق مث

 oV :يرذنملا ظفاحلا لوق دعب لاق مث
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aEةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 .هريغ نع جحي لجرلا باب

 :ةيبلتلا ةيفيك باب

 «بايثلا نم مرحلا سبل ام باب

 .بابلا ءانثأ

 حكني مرحلا باب

 .مرحملل ديصلا محل باب

 .راصحإلا باب

 .ناكرألا مالتسإ باب

 رصعلا دعب فاوطلا باب

 نراقلا فاوط باب

 :بابلا رخآ ف لاق مث

 مزتلملا باب
 .عمجب ةالصلا باب

 عمج نم ليجعتلا باب
 .بابلا اذه رخآ

 ركألا جحلا موي باب



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 ةفرع كردي مل نم باب

 ىنمب ةالصلا باب

 رامجلا يمر باب

 ةرمعلا باب
 .بابلا ءانثأ
 بابلا رخآ يف لاق مث

 جحلا يف ةضافإلا باب
 جحلا يف ةضافإلا باب

 ةكم ميرحت باب

 ةكم ميرحت باب

 ةنيدملا ميرحت باب

 [حاكنلا باتك]
 -ریبکلا عاضر ينعي- هب مرح نميف باب
 ءاسنلا نم نهنيب عمجلا هركي ام باب

 راغشلا باب

 ليلحتلا يف باب

  هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نآ ةهارك باب



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۲۷ل“

 اهحاكن ديري وهو ةأرملا ىلإ رظني لجرلا باب

 يلوب الإ حکني ال باب
 هيلع هللا ىلص ينلا نأ يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 يلوب الإ حاكن ال :لاق ملسو

 هللا یلص ينلا جاوزل دواد يبأ جیرخت دعب لاق مث

 : ةبيبح مأ ملسو هيلع

 َءاَسْلا اور نأ مل لي ال):یلاعت هلوق باب

 ۰ ( . امرك

 اهوبأ اهجوزي رکبلا يف باب

 بيثلا ين باب
 لمعي لمعلا ىلع جيوزتلا يف باب
 اقادص امه مسي ملو جوزت نمیف باب
 حاكنلا ةبطخ يف باب

 حاكنلا ةبطخ يف باب

 راغصلا جيوزت باب :ثيدح ةياور دعب لاق مث

 جوزتملل لاقي ام باب

 .ليقع ثيدح يرذنملا ركذ مث

 ٠ ىلبح اهدجيف ةأرملا جوزتي لجرلا باب
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 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 ةأرملا ىلع جوزلا قح باب

 رصبلا ضغ نم هب رمؤي ام باب

 ايابسلا ئطو باب

 حاكنلا عماج يف باب
 یلاعت هللا لوقل سابع نبا ریسفت دواد وبآ رکذ مث

 اهترشابمو ضئاحلا نايتإ باب
 ًاضئاح ىتأ نم ةرافك باب

 لزعلا يف ءاج ام باب

 «زيريم ثيدح بقع ميقلا نبا لاق مث

 نيبو هنیب نوکی ام لجرلا رکذ نم هرکی ام باب
 هلهأ

 [قالطلا باتك]

 قالطلا ةيهارك باب

 ةّنسلا قالط يف باب

 ةعجارملا خسن يف باب
 دبعلا قالط ةنس ين باب
 :ثيدح يف خيشلا لاق مث

 .طلغ ىلع قالطلا يف باب

7۹۷ 

 ةحفصلا
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۸

 عوضوملا

 .لزها ىلع قالطلا يف باب
 .تاقيلطتلا ثالثلا دعب ةعجارملا خسن باب
 .تاقيلطتلا ثالثلا دعب ةعجارملا خسن باب

 كديب كرمأ يف باب

 ةتبلأ يف باب
 :خيشلا ركذ مث

 يتحأ اي :هتارمال لوقي لجرلا باب
 ةعلتخملا ةدع يف باب

 راهظلا باب

 دبعلا وأ رحلا تحت ةكولمملا يف باب

 اعم ناقتعي نيكولمملا يف باب

 ملسأ اذإ هتآرما هيلع درت ىتم ىلإ باب

 عبرأ نم رثكأ ءاسن هدنعو ملسآ نميف باب
 مث «زوريف نبا كاحضلا ثيدح يرذنملا ركذ مث

 هجام نبا ظفلو :هرخآ يف لاق

 نزلا دلو ءاعدا يف باب

 دلولا يف اوعزانت اذإ ةعرقلاب لاق نم باب

 شارفلل دلولا باب



 ۲۷۹ تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 AY ةمطاف ىلع كلذ ركنأ نم باب

 ۹۸0 «بابلا ثيداحأ ركذ مث

 1۳ لوحتلا ىأر نم باب
 ۹۹ لماحلا ةدع يف باب

 ۱٩۸ دلولا مأ ةدع يف باب

 11۳ [مايصلا باتك]

 ةئوُميطُب َنيِذُلا ىّلَعَو :ىلاعت هلوق خسن باب
 11۳ ةف

 16 نيرشعو ًاعست نوکی رهشلا باب
 ۱۱۸ لالملا موقلا اطخأ اذإ باب

 1۲۰ رهشلا يمغأ اذإ باب

 1۲۲ نيثالث اوموصف مكيلع مغ اذإ لاق نم باب

 ۳۳ مدقتلا يف باب

 1۷ كشلا موي موص ةيهارك باب

 1 ناضمرب نابعش لصو ةيهارك يف باب
 160 ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاولا ةداهش يف باب

 1۷ هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا عمسي لجرلا باب

 o0۲ سمشلا بورغ لبق رطفلا



VY:ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 مئاصلل كاوسلا باب

 مجتج مئاصلا
 كلذ يف ةصخرلا ثيداحأ :دمحأ لاق :يرذنملا لاق

 (موصلا يف ةماجحلا يأ) كلذ يف ةصخرلا باب

 ناضمر ين ًاراهن ملتحي مئاصلا باب

 ادماع ءيقتسي مئاصلا باب

 :نادعم ثیدح دعب ميقلا نبا لاق مث

 مئاصلل ةلبقلا باب

 باشلل كلذ ةيهارك

 قيرلا علتبي مئاصلا

 ناضمر رهش ي ًابنج حبصأ نم باب
 ناضمر راهن يف هلهآ یتا نم ةرافک

 تکلهأو تکله :ثیدح رکذ مث

 ادمع رطفأ نميف ظيلغتلا باب

 ایسان لکأ نم باب

 ناضمر ءاضق ریخآت باب

 مايص هيلعو تام نم باب

 رطفلا رايتخا باب



 4¥ تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 موصلا راتخا نميف باب

 جرخ اذإ رفاسملا رطفي ىتم باب

 هيف رطفي ام ةريسم باب

 موصب ةعمجلا موي صخب نأ يهنلا

 تبسلا موي صخي نأ يهنلا
 (تبسلا موي موص يف يأ) كلذ ين ةصخرلا
 رهدلا موص يف باب

 مرحما موص يف باب

 لاوش نم مايأ ةتس موص
 موصي ملسو هيلع هللا یلص ينلا ناک فيك

 سيمخلاو نينثالا موص يف باب

 . رشعلا موص

 ةفرعب ةفرع موص يف
 عساتلا مويلا ءاروشاع نآ يور ام

 هموص لضف يف باب

 رهش لك نم ثالثلا موص باب

 رهشلا يآ نم يلابي ال :لاق ال نم
 مايصلا يف ةينلا باب

 ةحفصلا
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VYةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 يف ةينلا تييبت مدع يف يأ) كلذ يف ةصخرلا
 (مايصلا

 ءاضقلا هيلع ىأر نم باب

 اهجوز نذإ ريغب موصت ةآرملا باب
 فاكتعالا

 :ةشئاع ثيدح كلذ دعب ركذ دقو

 ضيرملا دوعي فكتعملا

 بابلا ءانثآ يف
 [داهجلا باتك]
 ماشلا ینکس
 هللا لیبس يف رکذلا فیعضت باب
 ةداهشلا لضف يف باب

 ناهراک هاوبأو وزغي لجرلا يف باب

 ةميهبلا نعل نع يهنلا باب

 ةبادلا ىلع فوقولا باب

 للحل ا يف باب
 ىلحي فيسلا باب

 نيللا نم برشيو ةرمثلا نم لكأي ليبسلا نبا باب

 ةحفصلا



 VV تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 YY هب رم اذ

 ۱۳١ ةعاطلا باب

 ۳0۹ لتاقی م ىلع باب

 ۳۹1۲ يسلا نيب قيرفتلا يف باب

 4 نيغلابلا يف ةصخرلا باب

 10 لاغلا ةبوقع يف باب

 ۳۹۷ بابلا ءانثأ يف

 11۸ ةمينغلا نم نايذحجي دبعلاو ةأرملا باب

 1۹ :بابلا ءانثأ

 1۷ ركشلا دوجس باب

 vr [يحاضألا باتك]
 ۳۷۳ يحاضألا بوجو يف ءاج ام باب

 نأ ديري وهو رشعلا يف هرعش نم ذخأي لجرلا باب
 TAY يحض

 4 اياحضلا يف نسلا نم زوجي ام باب
 ۳۹۸ بابلا ءانثأ يف يرذنملا ركذ مث

 باتكلا لهآ حئابذ باب ۱۳۹4



VV4ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 نينجلا ةاكذ يف ءاج ام باب

 هتاكذ نإف :هظافلأ ضعب يف هلوقو :يرذنملا لاق

 هما ةاکذ

 ةقيقعلا باب
 نيسحلاو نسحلا نع قع :ثيدح يرذنملا ركذ مث

 قوقعلا هللا بحجب ال :ثيدح يرذنملا ركذ مث

 بابلا رخآ يف يرذنملا ركذ مث
 [ديصلا باتك]

 ديصلا يف باب

 [اياصولا باتك]

 ؟متيلا عطقني ىتم باب
 [ضئارفلا باتك]

 ماحرألا يوذ ثاريم يف باب
 ةنعالملا نبا ثاريم باب

 ثاریم ىلع ملسأ نمیف باب
 ءالولا باب



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 لجر يدي ىلع ملسأ نم باب
 لهتسي دولوملا يف باب
 فلحلا ين باب
 سنآ ثیدح رکذ مث

 [ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتک]

 بتاكلا ذاختا يف باب

 نميلا ضرأ مكح يف باب

 برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ باب
 ةمذلا لهآ رشعي باب

 [زئانجلا باتك]

 ةدايعلا يف باب

 دمرلا نم ةدايعلا باب

 نوعاطلا نم جورخلا باب

 توملا دنع تيما بايث ررهطت

 نيقلتلا يف باب

 حونلا يف باب
 لسغي ديهشلا يف باب

 نفكلا يف باب
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 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۷۷ل

 عوضوملا

 تيملا لسغ نم لسخغلا يف باب

 تيملا ليبقت يف باب

 ليللاب نفدلا باب
 ةزانجلل مايقلا باب
 ةزانحلا مامأ يشملا باب

 دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا باب

 ربقلا ىلع ةالصلا باب

 دحللا يف باب
 ربقلا دنع سولجلا باب

 ربقلا ةيوست يف باب
 نيح دعب هربق ىلع ىلصي تيما باب
 دجاسم روبقلا ذاختا ةيهارك باب
 روبقلا نيب ءاذحلا يف يشملا باب

 روبقلا ءاسنلا ةرايز يف باب

 ؟هب عنصُي فيك تومي مرحلا باب
 [روذنلاو نالا باتك]

 نيميلا وغل باب
 نيميلا يف ءانثتسالا باب

 ةحفصلا
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 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 محرلا ةعيطق يف نيميلا باب
 .هيلي يذلا ثيدحلا يرذنملا ركذ مث

 ةيصعملا يف رذنلا

 هلام قدصتي نأ رذن نمیف باب

 [تاراجإلاو عويبلا باتك]

 ناویحلا باب

 كلذ يف ةصخرلا باب

 ديب ادي كلذ يف باب

 رمتلاب رمتلا يف باب

 فلاحي براضملا باب

 عرازملا ءارك يف ديدشتلا باب

 اهبحاص نذإ ريغب ًاضرأ عرز نم باب
 نسع ىهنلا ثيدلح «هدعب يذلا بابلا رکذ مث

 .ةرباخملا

 ةاقاسملا باب

 لام هلو عابي دبعلا يف باب

 ةنيعلا نع يهنلا باب
 ةنيعلا ميرحت ىلع ةلدألا :لصف
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YVVAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 ةحئاجلا عضو باب

 هريغ ىلإ لوحي مث ءيش يف فلسلا باب
 نع ذخأي نأ زوجي لهف دقعلا خسفنا اذإ :لصف

 هسنج ريغ نم ًاضوع ملسلا نيد

 یفوتسي نآ لبق ماعطلا عيب يف باب
 هدنع سيل ام عيب لجرلا يف باب

 هلمعتساف ًادبع یرتشا نم باب

 مئاق عيبملاو ناعيبلا فلتخا اذإ باب

 ةعفشلا باب

 هنیعب هعاتم دجیف «سلفي لجرلا يف باب

 هدلو ضعب لضفي لجرلا يف باب

 ةيراعلا نيمضت يف باب

 [ةيضقألا باتك]

 ءاضقلا بلط يف باب
 ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب

 حلصلا يف باب
 رفسلا يف ةيصولا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش باب

 ةحفصلا

110٤ 

110۸ 

RA: 

۱14۹ 

34۸ 

A 

DAA 

VY 

V€ 

DA 

VE 

VEY 

VEY 

1/۹ 

1۷01 

\Vof 



 77۹ تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 هل زوجي دحاولا دهاشلا قدص مكاحلا ملع اذإ باب

 هب مکحي نآ
 دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا باب

 ةنيب امه تسيلو ءائيش نايعذي نيلجرلا باب

 [ملعلا باتك]
 باتكلا لهأ ةياور باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا يف ديدشتلا

 ملسو

 ملعلا عنم ةهارك باب
 [ةبرشألا باتك]

 ؟يه ام رمخلا باب

 ركسملا نع يهنلا باب

 ركسملا نع يهنلا باب
 يذادلا باب

 ًامئاق برشلا ين باب
 [ةمعطألا باتك]

 ماعطلا دنع نيديلا لسغ باب

 ةحفصلا
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VA»ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ يف باب

 ئفاطلا لك باب
 رمتلا يف نارقإلا باب

 نمسلا يف عقت ةرأفلا باب

 [بطلا باتك]

 يکلا يئ باب
 ةهوركملا ةيودألا يف باب

 .بابلا رخآ ركذ مث

 ةوجعلا ةرمت يف باب

 ليغلا باب
 ىقرلا باب

 ةريطلا يف باب
 [قاتعلا باتك]

 وأ زجعيف هتباتك ضعب يدوي بتاكملا يف باب

 تومي
 ثيدحلا اذه يف ةياعسلا ركذ نم باب

 یعستسی ال هنأ یور نمیف باب

 هنم مرح محر اذ كلم نميف باب

 ةحفصلا
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 ؟YA1 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ۱۸4۹ يرذنملا هركذ امك يئاسنلا ثیدح رکذ مث

 ۱۹۰۱ دالوألا تاهمأ قتع باب

 ديزو :يرذنملا لوق ىلإ هيلي يذلا ثيدحلا ركذ مث

 1۹۴ .فيعض ىمعلا

 1۹۱۲ لام هل ًادبع قتتعأ نمیف باب

 1۹10٥ ؟لضفأ باقرلا يآ باب

 1۹1۷ [مامحلا باتک]

 ۱۹1۷ يرعتلا نع يهنلا باب

 14۲۲ يرعتلا باب

 ۹۲۳ [سابللا باتك]

 ۹۳۲ باب

 1۹10 ةيبق ألا يف ءاج ام

 ۱40٩ ةرمحلا يف باب

 1۹۳۰ ءاّمْصلا ةسبِل يف باب

 1۹۳٤ .لبسم لجر ةالص هللا لبقي ال :ثیدح رکذ مث

 17 باهإب ةتيملا نم عفتني ال نأ یور نم باب

 14۴۳ [لجرتلا باتك]



 ةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت ۸۲

 عوضوملا

 رعشلا حالصإ يف باب

 باضخلا باب
 [عاخلا باتك]
 متاخلا كرت يف ءاج ام باب

 ءاسنلل بهذلا يف باب

 سبل نعو :هيفو داّنقلا نوميم ثيدح ركذ مث
 ًاعطقم الإ بهذلا

 [نتفلا باتك]
 [يدهملا باتک]
 [دودحلا باتك]

 ةبراحلا يف باب

 هيف عفشي حلا يف باب

 ارارم قرس اذإ باب

 مجرلا باب

 ةنيهج نم اهمجرب رمآ يتلا ةأرملا يف باب

 همراحمب ينزي لجرلا باب

 [تايدلا باتک]



 YVAY تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ۱۹۹4 دوقلاب ةماسقلا كرت باب

 لوق ىلإ ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدح ركذ مث
 ۹۳ .ةقث هللا ةمعنب اندنع لكو :هّللا هحر يعفاشلا

 11۲ رفاكلاب ملسملا داقي ال باب

 116 ةمطللا نم صاصقلا باب

 1۲۰ اهوحنو ةبرضلاو ةمطللا يف صاصقلا يف فالحل ا

 ۳4 ءاسنلا وفع باب

 ٤ا ؟يه مک ةيدلا باب

 ۸ يمذلا ةيد يف باب

 00 لامدنالا لبق حرحجلا نم صتقي ال باب

 10۸ مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم باب

 ٦ا [ةنسلا باتك]

 ٦۱ اهيبن دعب ةمألا قارتفا باب

 10 ۰ لادحلا نع يهنلا باب

 ۹۷ ءافلخلا يف باب

 ۰۷۱ ةنجلا لخدي نم لوأ ركب ابأ اي كنإ امأ :ثيدح ركذ مث

 ۹۷۳ ةباحصلا لضف يف باب

 ۹۷۸ ءايبن ألا نيب رييختلا يف باب



VASةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 ءاجرإلا در يف باب

 هناصقنو نالا ةدايز ىلع ليلدلا باب

 ردقلا ٤ باب

 لیربج ثیدح رکذ مث
 هل قلخ ال رسیم لک ثیدح رکذ مث

 نيكرشملا يرارذ يف باب

 .هرخآ ىلإ بابلا ثيداحأ ركذ مث

 ةيمهجلا يف باب
 هشرع نإو :هيف يذلا قاحسإ نبا ثيدح ركذ مث

 ةبقلاك هتاوامس قوف

 ةيؤرلا يف باب

 ةيمهجلا ىلع درلا يف باب

 نآرقلا يف باب
 ةعافشلا يف باب

 ضرحلا باب
 ربقلا باذعو ةلاسملا يف باب

 نازیملا باب

 جراوخلا باب

 ةحفصلا
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 VA تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ۰۷ [بدألا باتك]

 ¥۹ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا قالخأو ملحلا يف باب

 1٤ هسلج نع لجرلل موقي لجرلا يف باب
 ۳۱١ مالكلا يف يدها باب

 ۳1۸ سلجملا ةرافك باب

 ۲٤ ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضي لجرلا باب
 ۷ ةبيغ ملسم نع در نم باب
 ۳۱ ىتوملا بس نع يهنلا باب
 YY دسحلا باب

 Yo نعللا باب

 YF ءامسألا رييغت يف باب

 1 قطنملا ظفح يف باب

 ۳۸ ةمتعلا ةالص باب

 0٠ كلذ يف ةصخرلا نم باب

 ۳0۱ حازملا باب

 YoY رعشلا يف ءاج ام باب

 Yoo ايؤرلا باب

 0٦ يناريسف مانملا يف ينآر نم :ثيدح ركذ مث



VAةيزوجلا ميق نبال ننسلا بيذهت  

 عوضوملا

 ساطعلا باب

 سطاعلا تمشي مك باب

 هللا دمج ملو سطع نميف باب

 ىسمأو حبصأ اذإ لوقي ام باب
 هللا الإ هلإ ال :لاق نم :شایع يبأ ثيدح ركذ مث

 هل كيرش ال هدحو
 هنذأ يف نذؤيف دلوي يصلا يف باب

 ةسوسولا يف باب
 باسح الاب رخافتلا يف باب

 هتبحمب لجرلا رابخإ باب

 نيدلاولا رب يف باب

 راجلا قحو اميتي لاع نم لضف باب

 كولمملا قح يف باب
 مالسلا ءاشفإ يف باب

 ةمذلا لهآ ىلع مالسلا يف باب
 ةحفاصملا يف باب

 مايقلا يف ءاج ام باب
 ديلا ةلبق يف باب



 YYAY تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 4۲۱ كادف هللا يناعج باب

 4۲ لجرلل موقي لجرلا ين باب
 10 غازوألا لتق يف باب

 EY [ةعقاخلا]

 YEY ةماعلا سراهفلا

 Yeo ةينآرقلا تايآلا سرهف

 00 حرشلا اهدنع يتلا راثآلاو ثيداح ألا سرهف

 ۲۸0٥ باتكلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ۲۹ ديناسملا ىلع ةبترم راثآلاو ثيداحألا سرهف

 YVo0 تاعوضوملا سرهف


